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సర్వస్వామ్య సంకలితము 

(పథమ ముద్రణ 1972 
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ము దణ శై 

కీరణ్ (పింటింగ్ (పెన్ 

చిక్కడపల్లి, హైదరాబాదు. 20... 



విన్నపము 

సంస్కృత భాషా సాహిత్యముల యధ్యయనము 

యొక్క విలువను, ఆవశ్యకమును (పజలు, (ప్రభుత్వము, 

విద్యాధికారులు, విద్యార్థులు ఇప్పుడిప్పుడు గుర్తించు 

చున్నారు. ఆ భాషయందలి కావ్యములను, నాటకము 

అను చదివి యానందింపవలెనని పలువురు ఉత్సాహ 

పడుచున్నారు. అయినను కావ్య నాటకములు స్వయ 

ముగా చదువుకొని యర్దము చేసికొని యానందించుటకు 

తగినంత భాషాజ్ఞానమును సంపాదించుటకు సలువురకు 

అవకాశము లభింపదు. అట్టివారికి ఉత్తమ సంస్కృత 

నాటకములను ఆం (ధలిపిలో, ఆ౦ (ధానువాద, వ్యాఖ్యాన 

ములతో అచ్చు వేసి అందజేయుట ఉచితము, అవు 

సరము అని తోచి మేము ఆ కార్యమునకు పూను 
కొంటిమి. 

సంస్కృత కావ్యములందలి కొన్ని సర్గములను 

గూడ సంస్కృత సాహిత్యాభిమానులయిన యాం(ధ 

పాఠకులకు అందుబాటులోనికి దెచ్చుటకును గొంత 

(ప్రయత్నము చేయుచున్నాము, సదవిభాగ, అన్వయ, 

ప్రతిపదార్ద, తాత్నర్యములతో పాటు కొంత వ్యాఖ్యా 

నము కూడ చేర్చి రఘు వంశాది కావ్యములందలి సర్గ 

ములను (పకటింపవలెనని పూనుకొంటిమి. 

పంచతం తము, దశకుమార చరి తిము, హర్షచరి 

(త్రము మున్నగు గద్య _(గంథములను ఆం (ధానువాద 

సహితముగా (పచురించుటకును పూనుకొని యున్నాము, 



కళ 

విశ్వవిద్యాలయము నిర్వహించు పరీక్షలకు చదువు 

కొను విద్యార్దుల (ప్రయోజనములను గూడ దృష్టియం 

దుంచుకొని ఈ _పచురణములు సిద్దము చేయబడు 
చున్నవి. వీనిని అధ్యాపకులు, సంస్కృత భాషా సాహి 

త్యాభిమానులై న యాం ధ రసజ్ఞులు ఆదరింతుర ననియు, 

మా యుద్యమమును (పోత్సహింతురనియు ఆశించు 

చున్నాము. 

మా (పయత్నము యొక్క నాఫల్యమునకు ఆంధ 

రసజ్ఞులే (సమాణము. 

—|(పకాశకులు 

్థ& 



పరిచయము 

భారవి కొలము 

సంస్కృత నాహిత్యమున పౌఢకావ్య నిర్మాతలుగా (ప్రసద్దు 

లైన మహాకవులతో భారవి యొకడు. ఈతని రచనగా ఒక్క. కిరా 

తార్జునీయము మాత్రమే లభించుచున్నది. ఈ కావ్యమును బట్టి భారవి 

వంశకాలాదికము లెవ్వియు తెలియరావు. (క్రీ. శ. 684 నాటి ఐహోల్ 

శాసనమునందలి యొక శ్లోకమున భారవి పేర్కొనబడియున్నాడు. 

'“'“యేనాయోబి నవేఒ శ్యస్టిరమర్గ విధౌ వివేకినా జిన వేళ్ళ 

స విజయతాం రవికీ ర్రిః కవితా(శ్రిత కాళిదాస భారవికీ ర్తిః”” 

ఈ శ్లోకమునుబట్టి భారవి (క్రీ. శ. 694 నకు పూర్వమే జీవించి 

యుండెనని తెలియుచున్నది. (క్రీ. శ. 580 (పాంతముల పరిపాలించిన 

దుర్వినీతుడను రాజు భారవి కృత కిరాతార్జునీయ మందలి 15వ. సర్వము 

నకు వ్యాఖ్య రచించినట్లు పరిశోధకులు చెప్పుచున్నారు. కనుక భారవి 

అంతకు కొంచమేసి ముందే ఉండి యుండవలెను. 

రెండవ పులకేశి కుమారు న చందాదిత్యుని భార్య విజ్లీక, 

ఆమె కౌముదీ మహోత్సవము అను నాటకము రచించెను. ఆమె 

వాక్యముగా నొక శోకము గలదు, 

“'నీలోత్సలదళళ్యామాం వికికాం మా మజానతా 
అకు వా యయ... అద జ ఆధ 99 

వృథి వ దండినౌ (హోకా, సర్వశుక్షా సరస్వతీ 

వికక కాలము 660 (పాంతముగా నిర్ణ యింపబడినది. అపర 

సరస్వతి మైన తాను సీలోత్సలవర్శయై యుండు టెటుంగక దండి 



vi 

సరస్వతి సర్వ శుక్ల యని వ్యర్ణముగా పలికెనని యీమె చమత్క 

రించెను. కనుక దండి 8680 నాటి వాడో, కొంచెము తరువాతివాడో 

అయి యుండవలెను, 

దండి తన అవంతి సుందరీ కథయందు తాను భారవికి ముమ్మ 

నుమడె నట్లు చెప్పికొని యున్నాడు. దండి కాలము (క్రీ. శ, 670 అని 
చాలా a) oe 

నిర్హయింపబడినది గనుక ఆయన ముత్తాతయెన భారవి ఒక వంద 

యేండ్లు వెనుక-_.అనగా et శ. 570 (ప్రాంతముల జీవించి యుండె 

wee యింపవచ్చును. 
ఇ) 

భారవి కౌశిక గో(తుడెన (బ్రాహ్మణుడు. ఆయన తండ్రియైన 

నారాయణస్వామి గుజరాతు నందలి ఆనందపురము నుండి వీరారు 

నందలి అచలప్తరమునకు వలసపోయెను. భారవి అసలు పేరు దామో 

దరుడు. సూర్యునివలె (ప్రకాశించు మెధాళ క్రి గలవాడగుటచే ఆయనకు 

భారవి యను లక్షణనామధేయము కలిగెను. సింహవిష్ణ్రువు అను పల్లవ 

రాజు ఆహ్మానముపై భారవి అతని రాజధానియెన కంచి కేగి ఆతని 

యాస్టాన కవిగా నుండెను. భారవి కొడుకు మహారథుడు. ఆతని 

కొడుకు వీరదత్తుడు. వీరదత్తు నకు గౌరి యను భార్యయందు జన్మించిన 

వాడే దండి మహాకవి. 

ఓక గాథ 

భారవిని గూర్చిన యొక చిత్రమైన ఐతిహ్యము కలదు. డా 

యాథార్థ్య మెట్టున్నను అది యర్థవంతము, రమణీయము ననుబ 

నిజము 

భారవి పేదయింట జన్మించినవాడు. తన దారి ద్యమును 

గూర్చి భార్య చేయు అధికేపములు సహింపజాలక భారవి యొకనాడు 

ధనార్జినము సేయ తలంపుతో బయలుదేరెను. మార మధ్యమున నొక 
a 
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ర స్తిరమున విశమించి యప్పుడు స్ఫురించిన యొక శ్లోకమును eA 

గై UX తామరాకుప లిఖించెను. 
(oS 

ఆ [పాంతముల వేటాడవచ్చిన రాజు ఆ జోకమును పఠించి 

భారవిని మిగుల (పశంసించి వీలు చూచుకొని యొక పర్యాయము తన 

భవనమునకు రమ్మని చెప్పి వెడలిపోయెను. ఆ శ్లోక మిది- 

“సహసా విదదీత న [కియా 

మవివేకః పర మాపదాం పదం 

నృణుతే హా విమృశ్యకారిణం 

గుణలుబ్లాః స్వయమేవ సంపదః 

ఈ శోకమును రాజు సువర్ణాక్షరములతో (వాయించి తన 

శయన మందిరమునం దుంచుకొనను. తన యద్భృష్టము పండినదని 

సంతసించిన భారవి యొకనాడు రాజమందిరమున కరిగెను. కాని 

యాతని దరి(దవేషము చూచి ద్వారపాలకు లాతనిని లోనికి బోనీయ 

రి. ఇట్లు కొంత కాలము గడచెను. 
[౦0 

మరల నొకనాడు రాజు వేటకు బోయి నిర్ణీత సతుయుహు 

కంటె ముందే యాకస్మికముగ దిరిగి వచ్చెను. శయన మందిరమును 

(పవెశించి తన శయ్యపై రాణి యెవ్వనినో ఆలింగనము చేసికొని 

నిదించుచుండుట కాంచెసు, (కోధా వేశము పొం గివచ్చి రాజా యిరు 

వురును సంహరింప క_త్తినె_త్తెను, దై వికముగా నా క్షణమునం దతని 

దృష్టి గోడపై స్వర్హాతరములతో లిఖింపబడియున్న శ్లోకము మీద 

_పసరించెను. వెంటనే అతని మనస్సు కుదుటబడెను. శయ్య సె 

ని(ద్రించుచున్నవారిని మేల్కొలిపి, వారి ఘోరాపచారిమును వారికి 

తెలిపి, మరి శిక్షించుట తగునన్న తలంపు రాజునకు కలిగను. 

నిద్రలేపి విచారించగా రాణితో ఏకళశయ్య పె నున్నవాడు యువరాజని 

తెలిసినది. శై శవముననే అపహృతుడెన రాజకుమారుడు నాటి 
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సాయంకాల మే తిరిగి లభించెను. చిరకాలమునకు లభించిన పుత్రుని 

విడువలేక తల్లి యాతనిని తన శయ్యపై బరుండ బెట్టుకొనెను, 

తన్ను మహా విపత్తునుండి రక్షించిన యా శ్వొకము రచించిన భారవిని 
లి — 

రాజు వెదకి తెప్పించి ఘనముగా సత్కరించెను. 

మహో కావ్యము 

భారవి రచనగా కిరాతార్జునీయము మా(తమే కానవచ్చుచున్నది. 
ఇది సంస్కృత పంచ కావ్యములలో నొకటి. కాళిదాసుని రఘు 

వంశ కుమారసంభవములు, భారవి కీరాతార్డుసయము, మాఘుని శిశు 

అ వధ, హర్షుని నె షధము సంస్కృత మున పంచ మహా కావ్య 

లుగా ప్రక్యాతములు. మహాకావ్య లక్షణము దండి చెప్పినది___ 
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ఫ్ సర్గబంధో మహాకావ్య ముచ్యతే తస్య లక్షణం 

ఆశీర్నమ స్కి9యా వస్తు నిర్హళోవాపి తన్ముఖం 

ఇతిహాసకథోదూ ఏత మితరద్వా సదా శయం 

చతుర్వర్గ ఫలో పేతం చతురోదా త్త నాయకం 

నగరారవళశి లరుచం (రార దయ వర నర 
రర మా ఎ లి 

ఉద్యాన సలిల [క్రీడా మధుపానరతోత్సవె 8 

వి(పలంభె ర్వివాహై శ్చ కుమారోదయ వర నే ః 
ర («Fea కథయా 

మంత దూత (పయాకాజి నాయకాభ్యుదయెర పి 

అలంకృత మసంజీ ప్పం రసభావ నిరంతరం 

సరె రనతి మ (శవ్యవృత్తైః సుసంధిభిః 

సర్వత్ర భిన్నవృత్తాంత్రె రుపేతం లోక రంజకం 

కావ్యం కల్పాంత సంసాయి జాయతే సదలంకృతి.*' 
@ , 

ఈ లక్షణమును బట్టియే మహాకావ్యము అహ్టాదశ వర ర నాత్మకమై 

యుండనలయునన్న సంప్రదాయ మేర్చడినది. అ భారతా ధుల్ల 
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కావ్యముల ననుశీలించియే దండి ఈ మహాకావ 

యుండెను. 

లక్షణము ఎర్చరచి 

కాళిదాసుని కావ్యములందీ వర్ణ నలలో పెక్కు కలవు కాని అవి 

(ప్రధాన కథ గమనమునకు అద్దు తగులని తీరున సంకీ ప్రముగా సుందర 

ముగా తీర్పబడి యున్నవి. భారవి కిరాతార్జునీయము వర్ణ నా బహుళము. 

వరనలు కొని* సట అతి వి సీరములు, కథాంశము అతి స లము, 
థి ఇ "గ వణ ప్ర 

వి స్త్పృతములు, బహుళములు అయిన వర్ణనలలో పడి. కథారశ ము 

మునిగి ఫోయినదా యనిపించును. 

మహాకావ్య లక్షణములను, వాని గుణదోషములను నిర్వచించి 

నిరూపించు సందర్భమున పలువు రాలంకారికులు భారవి కిరాతార్డు 

నీయము ఉదహరించియున్నారు. హేమచం(ద్రు డను అలంకారికుడు 

(పత్యేకాభినివేశముతో మహాకావ్య లక్షణములకు కిరాతార్జునీయము 

నుండియే ఉదాహరణములు చూపియున్నాడు. 

మహాకావ్యము నందలి సర్గ సంఖ్యను, సర్గమునందలి కోక 

సంఖ్యను గురించి ఈశానసంహిత యిట్లి నుచున్నది, 

““అష్టసర్గ న్న తు న్యూనం (తింశత్సరాచ్చ నాధికం 

నాత్యంత వి_స్తరః సర్గః (తిశంతో వా న చోనతా 

ద్విశత్యా నాధికం కార్య మేతత్సర్గస్య లక్షణం” 

మహాకావ్యమునందు సర్గములు ఎనిమిదికి తక్కువగాని ముప్ప 

దికి ఎక్కు_వగాని కాగూడదు. సర్గమునందలి పద్యముల సంఖ్య ముప్ప్ర 

దికి తగ్గరాదు; రెండువందలకు మించరాదు. కిరాతార్జునీయమున పదు 

నెనిమిది సర్గములు కలవు, సర్గమందలి పద్య సంఖ్యయు నియమాను 

సారముగనే యున్నది. 

కిరాతార్జునీయ కావ్యము నందలి వస్తువు వ్యాసకృత మహాభార 

తము అరణ్య సర్వము నుండి (గ్రహింపబడినది. మహాకావ్యోచితము 
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లయిన చిరుమార్చులు చేయబడినవి. ఒకటి, రెండు సరము లందలి 

మార్చులలో ముఖ్య మైనవి 

ధర్మరాజు వనచరుని గూడచారిగా నియమించుట, వాడు విషయ 

మంతయు దెలిసికొని వచ్చి శతు విఘాతమును గుణించి ఏకాంతమున 

గూర్చుండి వి విచారించుచుండిన ధర్మరాః జాను దర్శించుట, దుర్యోధనుని 

పజారంజకమగు పరిపాలనా విధానమును విపులముగా వ 

భారవి కల్పించిన యంశములు. 

ధర్మజాదులు తమ కష్టములను గులటీంచి చెప్పికొనుచు, దుఃథోప 

శమన కారకములగు కథలతో కాలక్షేపము చేయుచుండగా (దౌపడీ 

పీమ'నేనులు శాంతిని వీడి శతుసంహారమునకు సిద్దపడుమని ధర్మజుని 
_వబోధించినట్లు మూలము. 

మూలమున (దౌఎది ధర్మజులకు క్షమావలంబనమునుగూర్ని 

విధివిధానమునుగూర్చి కొంత వివాదము జరిగినట్లున్నది. (పథమసర్గ 

మున (ద్రౌపది యుపన్యాసమును, ద్వితీయ సర్గమున భీముని యుపన్యాస 

మును ధర్మజుడు మౌనముగా వినినట్టును, కోపావిష్షుడెన భీముని శాంత 

పజచుటకు నీతి తత్వమును గూర్చి కొంత ప్రసంగించినట్టును భారవి 

మార్చి యున్నాడు. 

లి ప్రహ్లాదసంవాదము, (బాహ్మణులు (దుపదునకు జెప్పిన 

సీతి పకారము, (బహ్మ తన పుత్రులకు జెప్పిన కర్మఫల సంబంధము 

మున్నగు నంశములనుగూర్చి మూలమున (దౌపదిచెసిన (పసంగమును 

థార్ వి విడిచి పె క్రైను. 

ఒకటి, ౦ండు సర్గల యందలి వస్తువు విపులముగా (గంథాంత 

మున నీయబడి యున్నది. 

నాయకుడు 

కిరాతార్జునయమున నాయకు డెవ్వడు ? 

'సర్గబంధో మహాకావ్యం తతై 9కో నాయకః సురః 



స 

సద్యంశః క(తియో వాపి ధీరోదాత్త గుణాన్విత ౫ 

ఏకవంశభవా భూపాః కులజా బహవో౬పివా. 

అని సాహిత్య దర్చణము చెప్పుచున్నది. డివ్యుడు గాని ధీరో 

వాత లక్షణములుగల క్ష(తియుడు గాని ఒకడు నాయకుడు కావలెను. 

ఒకే ఉత్తమ వంశమున బుట్టిన పలువురై నను నాయకులు కావచ్చును. 

““కిరాతశ్చ అర్జునశ్చ కీరాతార్డునౌ; త అధికృత్య కృతం 

కావ్యం కిరాతార్జునీయం ' "---కిరాతార్డునుల నిరువురును అధికరించి చేయ 

బడిన కావ్యము కిరాతార్జునీయము. “నామ కార్యం నాటకస్య గర్భితార్డ 

(పకాశకంి” అను సాహిత్య దర్చణో క్రి ననుసరించి నాటకమునకు 

(కావ్యమునకున్ఫు కావ్యమున గర్భితమైన యర్హమును (పకాశింపజేయు 

తీరున నామకరణము చేయవలయును. కిరాతార్డునీయము అను నామ 

కరణము చేయుటవల్ల కిరాతార్జునుల యుద్దము ఈ కావ్యమున్న ప్రధాన 

విషయ మగుచున్నది. కావ్యమున ఫలమున కధికారి యగువాడే 

నాయకుడు, కిరాత వేషమందున్న ఈశ్వరుడు పొందిన ఫల మిం 
దేమియు లేదు. పాశుపతాస్త్రం రూపమెన మహాఫలమును. -హైం౭దిన 

వాడు అర్జునుడే, కనుక అద్దునుడె నాయకుడు. అతని (ప్రతాపమునకు 

ఉత్కర్న కలిగించుటకు (పతిభబ రూపమున ఉపకరించిన వాడు 

ఈశ రుడు. 

అర్జునుడు ఉత్తమ క్షత్రియ వంశమున జన్మించి ధీరోడా త్త 

లక్షణములు గల ఉత్తమ నాయకుడు, 

“మహా సతో ఒతిగంభీరః క్షమావా నవికళ్లనః 

రో నిగూఢాహంకారో ఢీరోదాత* దృఢ(వతః. 
చిం 

ఈ ధీరోదా త్ర లక్షణములు అర్జునుని యందున్నవి. ధర్మరాజు 

నందున్నవి. పాండవులలో మధ్యముడై న యర్హునుడు నాయకుడనుట 

కంటె అ(గజుడె న ధర్మజుడే నాయకుడనుట యుతక్తమని కొంద 

రందురు. ఫల మనగా పాండవుల విజయమనియు దానికి అధికారి 
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ధర్మజుడే కనుక అతడే ఈ కావ్యమున నాయకుడనియు, కనుక కావ్యా 

రంభమున మూడు సర్గములందు ధర్మజునికే (వాధాన్యము కలిగించె 

నని వారి యభి_ పాయము. పాండవ విజయఫలమైన రాజ్యలాభము 

నకు పాశుపతాస్త్ర లాభము సాధనము మాత్రమె కనుక దానికి అధి 

కారియైన అర్జునుడు ఉపనాయకుడే యగునని వారందురు. 

కస కీరాతార్జునీయ మని నామకరణము చేసిన భారవి ఈ కావ్య 

మున అర్జునునే నాయకునిగా థావించెనని చెప్పదగును. మల్లి నాథసూరి 

మహోదయుని వాక్యము సరమ(పమాణముగా (గహొంపదగినది. 

““నేతా మధ్యమ పాండవో భగవతో నారాయణ స్యాంశజః 

తస్యో త్క ర్లకృతే త్వవర్ణ్యతతరాం దివ్యః కిరాతః పునః 

శృంగారాది రసోఒంగ మత విజయీ వీరః (పధానో రసః 

శే లాద్యాని చ వరి తాని బహుళో దివ్యా _స్త)లాభః ఫలం” 

భగవంతుడైన నారాయణుని యంశమున బుట్టిన మధ్యమ 

పాండవుడై న యర్హునుడే నాయకుడు. మరి ఆతని యుత్కు కొరకే 

దివ్యుడై న కిరాతుడు ఆతిశయము గా వర్జింపబడినాడు. ఈ కౌవ్యమున 

శృంగారాది రసములు అంగములు, యుద్ద పరము (పధానరసము,. 

శె లాదు లెన్నో విపులముగా వర్షింపబడినవి. ఫలము పాశుపతా_స్త్ర 

లాభము, 

ఈశ్వరుడు, నారాయణుడు- ఇరువురును దివ్యులే. కాని ఈశ్వ 
రాంశమైన కిరాతుడు ఆటవికుడు, నారాయణాంశ మైన యర్జునుడు 

ఉత్తమ క్షత్రియుడు. కనుక ఇరువురిలో అర్జునుడే నాయకుడు కాదగును. 
మరి కిరాతుని (ప్రతాపము నంతగా వర్షింపనేల యనగా ఆతనిని ఎది 
రించి నిల్నిన యర్దునుని |ప్రతానమునకు ఉత్కర్ష కలిగించుటకు. దండి 
చెప్పెను గదా. 

“వంశ వీర్య (పతాపాదీన్ వర్శ్యయిత్వా రిపోరపి 
తజయా న్నాయకోత్కరా కథనం చ ధినోతి నః" 



నశ! 

శ(తువుయొక్క_ వంశ వీర్య _పతాపాదులను వర్థించి యాతనిని 

జయించుట వల్ల నాయకుని యుక్క_ర్షను తెలియజేయుటయు మాకు 

సమ్మతమే అని నాయకవర్ణనమున నొక వక్రమార్గమును గూడ దండి 

సూచించెను. భారవి యవలంబించిన మార్గమిది. భారతము విష్ణు 

మహిమ (పతిపాదకము. అందు శివ మహిమయు వర్షితమగును. 

కొని యా వర్ణ నము విష్ణమహిమ కుత్కర్ష కలిగించుటకే. పాశుపతాస్త్ర 

లాభము నే యర్దునుడు తపస్సుచేయ నరుగు సందర్భమును 

వర్ణించు ఈ ఈ రెండు సర్గము లందును ఆర్జునుని (పాధాన్యము స్పష్ట 

పడుచునే యున్నది. గనుక నాయకుడు అర్జునుడే యని నిష్కర్న. 

కవి త్య ము 

భారవి కవిత్వము అర్హ గౌరవము గలదని ఈ క్రింది “ae 

కము తెలుపు చున్నది. 

“'“ఉపమా కౌళిదాసస్వ భారవే రర్గ గౌరవం 

దండినః పదలాలిత్యం మామే స. తయో గుళా8. 

ఈ శోకమందలి యిత రాభిపాయముల యాథార్థ్య మెట్లున్నను 

భారవిని గూర్చిన యభి[వాయమున గొంత సత్యము కలదన వచ్చును. 

అర్థ గౌరవము భారవి కవిత (పధాన లక్షణము. ఆయన యఖిరుచి 

యట్టిది. ద్వితీయ సర్గము నందలి యీ శ్లోకములను చూడుడు... 

“స్ఫుటతాన పది రపాకృతానచ నసి స్వకృత మర్థ గౌరవం 

రచితా పృథగర్హతా గిరాం నచ సామర్థ్య మపోహితం క్వచి తీ*” 

““ఉపప త్తి రుదాహృతా బలా దనుమానేన న చాగమః క్షతః 

ఇద మీదృగనీదృగా శయః (పసభం వక్షు ముప[కమేత ఠ్82 

పదములు స్పష్టతను వీడలేదు. ఆర్దగాంభీర్యము స్వీకరింప 
బడక యుండలేదు. వాక్కులు భిన్నార్ధములుగా రచింపబడినవి. అనగా 

పునరుక్తిలేదు. పదముల పరస్పర సాకాంకొ రూపమైన సామర్హ్యము 

ఎచ్చటను విడువబడలేదు. శక్తి మంతముగా ఉపప త్తి చూపబడినది. 
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అనుమానముదే శాస్త్రము తిరస్మృత ము కాలేదు. నీవంటివాడు తప్ప 

ఇటు అ పయత+ముగా పలుక నవ్వడు సమరుడగును ? 
ఛూ C [కూ G3 

రమునసునీతో ఏగములను గూర్చి ధర్మరాజు వెలిబుచ్చిన యీ 

లక్షణములు భారవి కవిత పట్ల కూడ సక్యములే. పరోక్షముగా భారవి 

తన వాక్య లక్షణముల నే క యసిపించును, వ్యాఖ్యాన 

సాహాయ్యమున భారవి శోకము ములందలి య ర్ధ గౌరవమును పాఠకులు 

గు రింపగలరు, గ 

కౌళిదాసుని శైలి సుకుమారము, మధురము నె నది. (శ్రవణ 

మా [తమున ఆహ్హాదము గలిగించునది. భారవి శైలి పరుషము, జటి 

లము. ఓజోగుణ మాయన శైలి ప్రధాన లక్షణము. కాళిదాసుళె లి 

బహిరంత: స్ఫుర్మదసమై (దాకెవాకమున నుండును. భారవి శె లి 

Bis నారికేళ పాకమున నుండును. కావుననే మల్లి సా థసూరి_ 

నారికేళ ఫలసమితం వచః భారవేః సపది తద్విభజ్య తే 

స్వాదయంతు రసగర్భనిర్భరం సార మస్య రసికాః యధేప్పితం' 

“భారవియొక్క_ వాక్కు నారికేళ ఫలము వంటిది. దాని నిప్పుడు 

(బద్దలు కొ క్రదను. రసగర్భ నిర్భర మైన ఆ వాక్యముయొక్క్ల నార 

మును రసికులు యధెష్టముగా ఆస్వాదింతురు గాక?” యని పలికెను, 

ప్రౌఢ బంధములై న శ ₹'కములను పగుల గొట్టినచో లోపల రసనిర్భర 

మైన యర్థము "oes అది చర్యణము ''చేసినకొలది చవులూరు 

చుండును. కనుకనే భారవికి కాళిదాను (ప్రక్కన స్టానము లభించినది. 

కాళిదాసు మారముకం సె భిన్నమైన మాత వను (తొక్క, ఆ మార 
a రా a" ౧ 

మున కాళిదానునంత వాడనిన (ప్రతిష్టను భారవి సనంవాదించెను. 

““కవితాశిత కాళిదాస భారవి రక అను వాక్యమున భారవి కవితలో 

కాళిదాసునంత కీ ర నారించెనని వేయేండ (కిందటన బల డిరపబడినది 
అవి బె na) య? 

గదా. 
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మాఘుని వంటి మహాకవి నూటికి నూరువాళ్ళు భారవి యడుగు 

జాడలలో నడిచెనన్నచో భారవి కవితా గౌరవ మెట్టిదో తెల్ల మగును, 

ముని శికుమూాల వన మూడు మో రుల కశష కిరాతా తార్జునీయమును 

*లియున్న ద మూర బు కాల్ ప్ మార్గమున నాతినిని మించవలెనన్న 

స్పర్లతో శిశుపాల వధ రచించెనని పండితుల యభి (ప్రాయము, కనుకనే 
(థి 

యొక యూాభా ణకము పుట్టనది--- 

0s 

గ్ 

‘ 'తావద్భా భి భార వే ర్భాతి యావన్మాఘస్య న్ వోదయః 

ఉదితే నె షధే కావే క్వ మాఘః క్వ చ భారవిః 

మాఘగ(మాస)ము ఉదయింప నంతవరకే భారవి తేజస్సు (షకా 
శించును. నె షథకా వ్యము ఉచయించినంత మాఘు డెక్క_డ, మరి 

భారవి యెక్కడ ? 

భారవి గొప్ప పండితుడు. పెక్కు శా స్త్రములందలి యంశము 
లను తన కావ్యమున యథావకాశము చొప్పించెను. వాక్యసిర్మాణమున, 

పట (పయోగమున తన వ్యాకరణ శాస్త్ర పొండిత రము (పదర్శించెను. 

ఉపమో త్చేక్షలను మిక్కిలి చతురముగా (పయోగించెను. 

భారవియందు భావన కంటె ఊహ యెక్కువ. ఆయన వర్ణన 
లందు భూమ్యాకాశములు పట్టనంత ఊషహా _చన్ఫుటముగా నగపడును. 

శె లియందువలెనే ఊహలయందును కొంత కృ(తిమత్వము గోచ 

రించును, 

“మంగశళాదీని, మంగళమధ్యాని, మంగళాంతాని” అను నియ 

మము ననుసరించి భారవి తన కావ్యమును “(శయః కురూణాం” అని 

(శ్రీ శబ్దముతో నారంభించు ప కాక (ప్రతి సర్గాంత శ్లోకమునందును శ్రీ 
లక్షీ శబ్దములను నికేపించెను. కనుక ఈ కావ్యము లక్ష్మీపద 

లాంఛితము. 

భారవి లోకజ్జతను వెల్లడించు అర్జాంతరన్యాసములు, సూ కులు 

కావ్యమున పుష్కలముగా గలవు. ఈ (గంథము చివర అవి సంగ 

బాంప బడియున్నవి. 
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భారవి వర్ణనా నిపుణుడే కాక వర్ణనా (ప్రియుడు, (పథమ 
ద్వితీయ సర్హములలో వస్తువు అతి స్వల్పము. రాజనీతి వర్ణనమే ఈ 
సర్గములందు (పధానము. (పథమ సర్గమున వనచరకృత మైన, 

దుర్యోధన పరిపాలనా వర్ద న పదునారు జ్లోకములు. (ద్రౌపదిచేసిన రాజ 
ధర్మోపన్యాసము పదునెనిమిది శ్లోకములు. ద్వితీయ సర్గమున _ భీవు 
సేనుడు, ధర్మరాజు కావించిన నీత్యుపన్యాసములు ఏబదిమూడ్చు 
శోకము లా(క్రమించినవి. చివరి ఆజు శ్లోకములు వ్యాసవర్ణ నము. 
(ప్రథమ ద్వితీయ సర్గములలో రసభావములకంశు థర్మనీతి (ప్రసంగ 
ములే (పాధాన్యము వహించుచున్నమవి, 

.... కిరాతార్జనీయమున (ప్రధానరసము వీరము_ధర్మవీరము. యుద్ద 
వీరము దానికి నమకము శృంగారాదు లంగములుగా నపశ 

బడినవి. భారవి వీరరస పోషణమున (పొఢుడు. ఉజోగుణ బంధుర 

మైన ఆయన శైలి పరరసాభివ్య క్రికి సర్వథా యోగ్యమై యున న్నది. 

--మాధవళర్మ 



ల 

అః 

మహాకవి భారవి కృతమ్ 

కిరాతార్హు నుమ 

ఆంధ “బాల నుధాి వ్యాఖ్యా సహితమ్ 

పథమస్పర్ష్గః 

శ శియః కురూణా మధిపస్య పాలనీం 

(వ్రజాసు వృత్తిం య మయుంక, వేదితుమ్ 

న వర్ణి లింగీ విదితః సమాయయౌ 

యుధిష్థిరం దైషతవనే వనేచరః. i 

పద విభాగము : (శ్రియః, కురూణాం, అధిపన్య, పాలనీం, (ప్రజాను, 
వృత్సిం, యం, అయుం క్ర, వేదితుం, సః, వర్థిలింగీ, విదితః, సమాయయౌ, 
యుధిషిరం, ద్వైత వనే, వనేచరః. 

అల లా! 

అన్వయము : కురూణాం అధిపస్య శ్రియః పాలనీం (వ్రజాసు వృత్నిం 
వేదితుం యం అయుంక్ష, వర్షిలింగీ సః వనేచరః విదితః (సన్) దై దైైతవనే 
యుధిష్టిరం నమాయయౌ. 

అర్థము : కురూణాం = కురు దేశములకు; అధిపన్య == అధిపతియగు 
చుర్యోధనునియొక్క_; (శ్రియః = రాజ్యలక్ష్మి కి; పాలనీం == రక్షక మైన; (ప్రజాను = 

ప్రజలయందలి; వృత్తిం = వ్యవ హారమును; వేదితుం == తెలిసికొనుటకు; యం == 
ఎవనిని; అయుంక = నియోగించెనో; వర్ష _లింగీ = (బ్రహ్మచారి లక్షణములు 
గల; నః_వనేచరః = ఆ వనచరుడు; విదితః-నన్ == (ఆ వృత్తాంతమును) 

తెలిసికొన్నవాడైై; దై్వైతవనే == ద్వైత వనమునందు (స్థితం = ఉండిన); 
యుధిష్టిరం = ధర్మ రాజును, సమాయయో == చేరవచ్చెను, 



గ కిరాతార్హునీయము 

తాత్పర్యము : కురు దేశములకు (ప్రభువై న దుర్యోధనుడు రాజ్య సంప 

దను గాపాడుకొనుట కై ప్రజలయందెట్టి వర్తనము నవలంబించు చుండెనో తెలిసి 

కొనుటకు (ధర్మజుడు) ఎవనిని నియోగించెనో ఆ (బ్రహ్మచారి వేషధారియైన వన 

చరుడు ఆ నృ త్తాంత మును దెలిసికొన్న వాడై. దె ఏక వనమందున్న ధర్మరాజును 

చెరవచ్చెను. 

వ్యాఖ్యానము : (ప్రతిభా వ్యుత్స త ్యభ్యాన సంపన్నులైన మహోక వులు 

లోక్లర గుణోత్తరులె న మహాపురుషుల సృత్తాంతములను అభివ రించి మహా 

కావ్యములను నిర్మింతురు. అట్టి మహా కావ్యములు విశ్వ శ్రేయములు. 

“కావ్యం యశో సేఒ ర్రకృతే 

వ్యవహార వి'దే శివే తరక్షతయే 

సద్యః పర నిర్భృతయే 
కాంతా సమ్మితతయోప దేశయుజే”' 

మహా కావ్యమునకు దృష్టములు, అదృష్టములు నైన (ప్రయోజనములు 

పెక్కు. కలవు. బహుళ (ప్రయోజన మైన మహా కావ్యము మంగళమయమై 

యుండవలయును. 

“మంగళాదీని మంగళమధ్యాని మంగళాంతాని చ శానారిణి (పథంతే, 

ఏరపురుషకా ణ్యాయుష్మత్చురుషకాణి చ భవంతి, అధ్యేతారశ్చ ప్రవకారో 
భవంతి” అనిన యనుశాననము కావ్యములకును వర్తించును. భారవి యను మహో 

. కవి కిరాతార్థునీియము అను మహా కావ్యమును నిర్మింప సంకల్పించి, తన్నిర్విఘ్న 
పరిస సమాపి, కొటికు, లోక కళ్యాణము కొటిక “శ్రియః” అని మంగళవాచి యైన 
(శ్రీ శబ్దముతో కావ్యారంభము చేయుచున్నాడు. 

“దేవతా వాచకాః శబ్లాః యే చ భద్రాదివాచకాః 

శ్రే సర్వే నై నావ నింద్యాః స్య రిపితో గణతోఒపి వా" 

అను న్యాయమున దేవతా వాచకము భద్రతా వాచకమునై న (శ్రీ శబ్దము ఆరంభ 
మందుండుటవల్ల సర్వ దోషములు పరిహృతము లగును. 

కరన్ ర్నమస్కి 9యా వస్తు నిర్చేశ్లో వాజపి తన్ముఖమ్”' అను ఆచార్య 

దండి యనుశాసనము ననుసరించి 'కావ్యారంభమున ఆశీర్వచనము, నమస్కి9య, 



స్ట్ పథ సర్హము లి 

వను నిశేశము అను వానిలో అన్నియు గాని, కొన్ని గాని ఉండవలయును. 

ఆశీర్వచన రూపమైన మంగళాచరణమ సాధారణముగా నాటకములందు నాందీ 

శ్లోక రూపమున నుండును. (శ్రవ్య కావ్యములందు ఇష్టదేవతా నమస్కారము, 

వసు నిరేశము తరచు కావ్యారంభమున గనబడును. కాళిదాసు రఘు వంశమున 
“వాగార్డా వివి అని నమస్కృతి పలికెను. కుమార సంభవములో “అన్త్యుత్త 

రస్యాం” అని వస్తు నిరిశము గావించెను. ఈ కిరాతార్జునీయమును భారవి 

దెష్వత వనమందున్న ధర్మజుని వద్దకు వనేచరుడు వచ్చుట యను వస్తు నిర్దేశముతో 
ఆరంభించెను. 

కపట ద్యూత పరాభూతులై పాండపులు నియమానుసారము అరణ్య 

వానము చేయుచు దై నత వనమునందుండిరి. వనవాసకాలము చాలవరకు గడచినది. 

సమయ పాలనానంతరము తమ రాజ్యము తమకు రావలసి యున్నది కనుక 

ధర్మరాజు ఎప్పటి కప్పుడు గూఢచారుల ద్వారా కురు రాజ్యమందలి వ్యవహారము 

లను చెలిసికొనుచుండెను. దుర్యోధనుని పాలనమున ప్రజలు సంతు హ్లలె 

యున్నచో తమకు రాజ్య ప్రాప్తి దుష్క_రమగును. దుర్యోధనుడును కపటమున 
సంపాదించిన రాజ్యమును సీతిచే సుస్టిరము గావించుకొన యత్నించు చుండెను. 

గూఢచారి వచ్చి యీ యంశమే ధర్మజునకు చెప్పనున్నాడు. వ్యాస భారతమున 

ఈ గూఢచారి వ్యవహారము లేదు. ఇది భారవి కల్పన, డై వమును, ధర్మమును 
మాత్రమే నమ్ముకొనియున్న ధర్మజుడు రాజనీతిని ఏమర లేదని భారవి సూచన. 

“'యుధిష్టిరఃి అను మాట ధర్మజుడు యుద్ధముచేసి యెనను రాజ్యము 

తిరిగి సంపాదించ గలడని సూచించును. ఆ యుద్దమునకు నాందీరూపమైన పాళు 

పతాస్త్ర లాభము ఈ కావ్య వస్తువు. “ద్వే ఇతే గతే యస్మాత్ తత్ ద్వితం; 

ద్విత మేవ _ద్వెతం” అను తీరున దేనినుండి శోకము, మోహము అను రెండును 
పోయినవో అది ఎద్వెతము. యుధిష్టి రుడు అబ్బి వనమందుండి, అట్టి వనమందు 

చరించు కిరాతుని గూఢచారిగా పంపెను. వనవాసమువ ల్ల ఆయన చిత్తము శోక 

మోహా క్రాంతము కాలేదు. ఆయన యెంత ధర్మ నిముడో ఆయన దూతయు 

అంతే ధిర్మ నిష్టుడు. 

“స్మరణం కీ ర్రనం "కేళి (పేక్షణం గుహ్యభాషణం 

సంకల్ఫో౭.ధ్యవసాయళ్ళ [క్రియా నిరృతి రె వచ 
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ఎత న్మెథున మష్టాంగం (పవదంతి మనీషిణః 

వీవరితం (బ్రహ్మచర్య మేత దే వాష్ట్ర లక్షణమ్” 

మిథున సంబంధమైన ఎనిమిది లక్షణముల లేమియే. (బ్రహ్మచర్యము, 

గూఢచారియైన వనచరుడు (బహ్మచారి కాకున్నను లోకుల యాదరము నంపాదిం 

చుటక్రై (బ్రహ్మచారి వషము: ధరించెను. అట్టి వేషము చూచి విశ్వసించి [ప్రజలు 

తమ (ప్రభువు పాలనమున తా మనుభవించుచున్న క ష్టసుఖములను మనస్సు విప్పి 

చెప్పుదురు. 

'వనే వనేచరఃి అను పట్ట స్వర వ్యంజముల యావృతి యుండుటచే 

వృత ్యనుప్రాసము అను శద్దాలంకారము గలదు. ఆవృ త్తమైన వర్త సము 

దాయము అర్ధభేద యుక్త మెనచో యమకము అయి యుండెడిది. 

ఈ సర్గమున 41 వ ట్లోకము వణకు వంశస్థ వృ త్రము. 

“జతౌతు వంశస ముదీరితం జరౌ” అను లక్షణమును బట్టి పాదమున 
Gy 

జత జర అను గణము లుండుట వంశస్ట లక్షణము. 

శో కృత |పణామస్య మహీం మహీభుబే 
౧% 

బీతాం సపత్నేన నివేదయిష్యతః 

న వివ్యథే తస్య మనో న హి [ప్రియం 

లచ (ప్రవక్షు మిచ్చంతి మృషా హృ తెషిణః. 

పద విభాగము : కృత ప్రణామస్య, మహీం, మహీభుజే, జితాం, సవత్నేన, 
నివేదయిష్యతః, న, వివ్యథే, తస్య, మనః, న, పొ, ప్రియం, (ప్రవక్తుం, 

ఇచ్చంతి, మృషా, హిత్రై షిణః, 

అన్వయము : కృత ప్రణామస్య సపత్నేన జితాం మహీం మహీభుజే నివేద 
యిష్యత ః తస్య మనఃన వివ్యథే; హి తెషిణః మృషా ప్రియం (ప్రవకుం న 

ఇచ్చంతి మా, 
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అర్ము : కృత_|ప్రణామస్య జూ చేయబడిన నమస్కారము గలిగిన 
థి 

వాడును, సపత్నేన = దాయాదు డెన దురోధనునిచే; జితాం=-వశము చేసికొన 
బడిన; మహీం = భూమిని (రాజ్యమును) గూర్చి; మహీభుజే = ర్మాజెన ధర్మజు 
నకు; నివేదయిష్యతః = విన్న వింపబోవువాడునునై న; తస్య == ఆ వనచరుని 

యొక్క; మనః = మనస్సు; న_వివ్యథే = చలింపలేదు; హితై షిణః ప్రత స్వామి 

హితముగోరు వారు; మృషా = అసత్యమైస్య ప్రియం = ప్రియమును; (ప్రవ కుం 
= చెప్పుటకు; న_ఇచ్చంతి.పి = ఇచ్చగింపరు గదా. 

తాత్పర్యము : చేయబడిన (ప్రణామము గలవాడును, దాయాదునిచే స్వ 
వశము గావించుకొన బడిన రాజ్యమును గురించి తన [ప్రభువునకు నివేదింప బోవు 

వాడును నెన ఆ వనచరుని యొక్క. మనస్సు వ్యథ పొందలేదు. స్వామి హితము 

గోరువారు మిథ్యా భూత మైన పియమును పలుక నిచ్చగింపరుగదా. 

అలంకారము : అర్థాంతరన్యాసము. 

వ్యాఖ్యానము : (ప్రభువులు చారచక్తువులు. చారులు చూచివచ్చి చెప్పిన 

విషయమును తాము ప్రత్యక్షముగా జూచిన'ప్తే పరమ సత్యమని విశ్వసించి 
వ్యవహరింతురు. కనుక చార కృత్యమున నియు క్రులగు వారు (ప్రభువునకు 

విశ్వాసపా(త్రులు హి_తెషులునై యుందురు. ప్రియవాదులను సమ్మానించుట , 

ఆఅ[ప్రియవాదులను నిరసించుటయు రాజుల లక్షణము. అందువ ల్ల అ ప్రియమైన 

విషయమును నివేదించుటకు భయపడినచో అట్టి చారుడు (ప్రభు పితైషి కాజా 
లడు. ధర్మజుడు పంపిన చారుడు (గ్రహించిన యంశములు ధర్మజునకు ప్రియ 

ములు కావు. ఐనను ఆ వనచరుడు (ప్రభు హి తెషి గనుక థర్మజునకు యథార్థ మే 
చెప్పదలచెను. ఈ యంశము అర్థాంత రన్యాసముచే సమ గ్లింప బడినది. హత షు 

లై నవారు అసత్యమెన ప్రియమును చెప్పరు అను అర్జాంతరముచే రాజ్యము 
దుర్యోధనునకు వశమై భోతునదనా అ(పియమును ధర్మజునకు చెప్పటబోవుచున్న 

చారుని మనస్సు బాధపడలేదు అన్న అంశము సమస్ధింప బడినది. 

అ(్రియమైనను దాచక నివేదించు ఉ శమ లక్షణముగలవాడు ఆ వనచరు 

డనియు, అప్రియమైనను హితమెనను సత్యమును వినుట కిషవడు ఉ తమ యా 0 చి, అయే 

(ప్రభువు ధర్మజుడనియు వ్యంగ్యము. 



గ కిరాతార్జునియము 

శో దిషషాం విధూతాయ విధాతు మిచ్చతో 
aa) 

రహస్య నుజ్ఞా మధిగమ్య భూభృత 9 
డు 

స సౌష్టవాదార్య విశేష శాలినీం 

వినిశ్చికార్థా మితి వాన చూద ద, 3 

పద విభాగము : ద్విషాం, విఘాతాయ, విధాతుం, ఇచ్చతః, రహసి, 

అనుజ్లాం. అధిగమ్య, భూభృతః, సః, సౌషవౌదార్య విశేష శాలినీం, వినిశ్చి 
ణ్ © 

తార్జాం, ఇతీ, వాచం, ఆదదే. 

అన్వయము : రహసి ద్విషోం విఘాతాయ విధాతుం ఇచ్చతః భూభృతః 

అనుజ్ఞాం అధిగమ్య సః సౌష్టవొదార్య విశేష శాలిసీం వినిశ్చితార్థాం ఇతి వాచం 

ఆదే. 

అర్థము : రహసి== ఏకొంతమున; ద్విషాం =శ(తువులయొక్క_; విభా 

తాయ == సంహారము కొటికు; విధాతుం == (ప్రయత్నించుటకు; ఇచ్చతః = కోరు 
చున్న; భూభృతః = ధర్మరాజుయొక్క_; అనుజ్ఞాం = అనుమతిని; అధిగమ్య = 

ఫొంది; సః==ఆ వనచరుడు, సౌష్టవ = శబ్ద సాధుత్యము యొక్కయు, 

జొదార్య = అర్హ గాంభీర్యము యొక్కయు; పష ఆతిశయముచే; శాలినీం 

(ప్రకాశించు చున్నదియు; వినిశ్చిత _ అర్థాం = విస్పష్టమైన యర్థము గలదియు 

నగు; ఇతి - ఈ విధమైన; వాచం = వాక్కు_ను; ఆదదే = స్వకరించెను. 

తాత్పర్యము : ఏకాంతమున శ|త్రుసంహోర ప్రయత్నమును గూర్చి యాలో 

చించు చుండిన ధర్మరాజు ననుమతి పొంది ఆ వనచరుడు శద్ది సాధుత్యము, 

అర్థ గాంభీర్యము అను విశేషములచే ళోభిల్లుచు వినిశ్చితమైన యర్గముగల ఈ 
క్రింది విధమగు వాక్యమును ఆరంభించెను. 

వ్యాఖ్యానము : వ్యాస భారతమున ధర్మరాజు అజాత శత్రువు. దుర్యోధ 

నాదులను గూడ ఆయన శ త్రువులనుగా పరిగణింపలేదు. అరణ్య_అజ్ఞాత వాసము 

లను పూరి చేసి సమయ పొలనానంతరము తన రాజ్య భాగమును తాను పొంద 

గలనన్న యభిప్రాయము గలవాడు. ఈ కావ్యమున ధర్మజుడు శ|త్రునాశన 
మునకు ఉపాయము లాలోచించుచున్న ట్లు చెప్పబడినది. కనుకనే ఆయన చారులను 
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నియమించెను. వార్తలు తెలిసికొనుచుండెను. “ద్విషాం విఘాతాయ విధాత 

మిచ్చత ౪” అనుట వ్యాస భారతమున నిగూఢముగా నున్న ధర్మజుని యఖి 

పాయమును బబ్బబయలు చేయుట. ఆయన శ(తుసంహారమును గూర్చి ఒంటరిగా 

ఆలోచించు. చుండెనట. ఇట్లనుటచే ధర్మజుని (ప్రసిద్దమైన శీలము ఎంతో 

మారిపోయినది. ఆయన యజాత శత్రుత్వము, అహింసా (వ్రతము మరుగై 

పోయినవి. 

ోభారవే రర్ధ గౌరవం” అను ప్రసిద్దికి దగినట్లు భారవి యిచ్చట ఉ త్తమ 

వాక్య లక్షణములు సూచించుచున్నాడు. శబము నువుగా_అరో సమర్చణ సవర 
ఎ © థి ఇ 

ముగా ఉండవలెను. కొదార్యమనగా అక్ర గరళము? వాక్యమున అర్థము నిండుగా 

ఉండవలెను. ఆ యర్థము వినిశ్చిత మై యుండవలెను. అనగా వాక్యమున 

నిరర్జకములు, అనర్జకములు, సందిగ్గార్థములు, నేయార్టములునై న పదములు 

ఉండరాదు. సమరములె న శదములచే నిండెన యర్లమును స్పషముగా ప్రతి 
(ఎ) యా టు యా థి ( 

పాదించునది ఉ త్రమ వాక్యము. 

శ॥ క్రియాసు య్యుతై ర్నృప చారచక్షుషో 
న వంచనీయాః (ప్రభవో ౬ నుబీవిభిః 

అతోఒర్లసి క్షంతు మసాధు సాధు వా 

హితం మనోహారి చ దుర్లభం హయ 4 

పద విభాగము : (క్రియాను, యు కః, నృప, చార చతుషః, న, వంచ 

సీయాః, (ప్రభవః, అనుబీవిధిః, అతః, అర్హసి, క్షంతుం, అసాధు, సాధు, వా, 

హితం, మనోహారి, చ, దుర్గ భం, వచః 

అన్వయము ; ర నృప ] కియాసు యు కః అనుజీవిభిః చారచరు షః 

ప్రభవః న వంచసీయాః; అతః అసాధు సాధు వా (మదు కం) క్షంతు౦ అర్హసి; 

హితం మనోహారి చ వచః దుర్గ భం, 

అర్ధము : హేనృప = ఓ రాజా!; క్రియాసు = కార్యములందు; 

యురిః = నియోగింసబడిన; అనుజీవిభిః = భృత్యులచేత ; చార.చతుషః = 

గూఢచారులే నేత్రములుగా గల; ప్రభవః = ప్రభువులు; న_వంచసీయాః = 



క్రి ర రాతార్జునియమ్స 

వంచింపదగినవారు కారు; అతః == అందువలన; అనాధు ౫ అ(ప్రయమైనదిటై 

నను; సాధు_వా = ప్రియమైనది నను; (మదు క్ర కం==నాచే జెప్ప బడిన దానిని); 

క్షంతుం = క్షమించుటకు; అర్హసి = తగుదుపు; హతం = హిత కర మైనది, 

మనో హారీఎచ = మనోహరమైనదియునై న; వచః = వాక్యము; దుర్రభం = 

దురభమెనది, 
౧౧ మా 

తాత్చర్యము : ఓ రాజా ! రాజకావ్యములందు సియుక్తులైన భృత్యులచే 

చారులే కన్నులుగా గల ప్రభువులు వంచనీయులు కారు. అందువల్ల అప్రియ 

మైనను, ప్రియమైనను (నేను చెప్ప బోవుదానిని) క్షమింప దగుదువు. హిత కరమ, 

మనోహరమునై న వాక్యము దుర్గభము గదా. 

అలంకారము : అర్జాంతరన్యాసము. 

వ్యాఖ్యానము : తామే కన్నులని తమ పై విశ్వాసము ంచియున్న రాజులను 

రాజ కార్యములందు నియుక్తులై న చారులు వంచింపరాదు. అది రాజ ద్రోహ 

మగును. కంటికి చెడు కనబడినదని కంటిపై క గదా. అట్లే చారుడు 

తనకు గనబడిన చెడును శెల్పినప్పుడు రాజులు వారి పె కొపింపరాదు. 

“గావః పశ్యంతి గందేన వేదె:ః ంతి పండితాః 
యా 

8 పశ్యం 

చార 8 పశ్యంతి రాజాన; చతుర్భ్చ్యా మళ రే జనాః 

అను న్యాయమున ఇతర జనులు తమ |! చూచినట్లు రాజులు 

చారులచేత చూతురు. “స్వపర మండలకా ర్యావలో5 కనే చారా శ్చ మాంషి &ీతీ 

పాలకానాం” అనుటణే రాజులు చారుల'పై ఆధారపడక తప్పదు. వారు ప్రియము 
చెప్పినను అప్రియము చెప్పినను వినక తప్పదు. వారు చెప్పవలసినది హితముగా 

నుండుట ముఖ్యము. (ప్రియముగా నుండుట ఆనుషంగికము. ధర్మజుడు పంపిన 

వనచరుడు (ప్రభు పొశై షియైన చారుడు గనుక తాను చెప్పబోవు హితము ప్రియ 
మైనను కాకున్నను కమింప వలయు నని వాడు ధర్మజుని ట్రా గించి త్ ప్రార్థనను 

అర్థాంత రన్యాసముచే సమర్థంచు చున్నాడు. హితము (ప్రయమునైై న వాక్యము 

దుర్గభము అను కారణముచే అ ప్రియ మైనను హిత మైన నా వాక్యమును క్షిమింప 

నే. అను క కార్యము సమ స్టంపదిడినది, 
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“ఈ ఉ్రషాధ్రు సాధు వౌ” అనగా అసాధుపు గాని సాధువుగాని అని సామాన్యా 

నము. “వా” శబ్దమునకు ఇవ యను నాము కలడు. ఆ యర్థము (గ్రహించినచో 
జు i 

'లసాధు సాధు ఇవి _ అసాధువును సాధువును వలె కమింపము అను విశే 
షార్థము వచ్చును. అప్రియమైనను హిత మైనది గనుక (ప్రియమైన దానిని వలెనే 

(గహింపుము అని భావము. 

“నులభాః? పురుషా రాజన్ సతతం (పియవాదినః 

అప్రియస్య చ వథ్యస్య వక్తా (శ్రోతా చ దుర్శభః” 

అని రామాయణమున మారీచుడు రావణునితో పలికిన వాక్యము ఇచ్చట 

స్మరింప దగినది, 

శో స కింసఖా సాధు న శాస్తి యోఒధిపం 
హితాన్న య సృంశృణుతే స కిం ప్రభుః 

సదానుకూలేషు హి కుర్వతే రతిం 

నృ పే ష్యమాత్యేమ చ సర్వ సంపదః. స్ట్ 

పద విభాగము : సః, కింసఖా, సాధు, న, శాస్తి, యః, అధిపం, హితాన్, 

న, యః, సంశృ్ళణుతే, సః, కింపభుః, సదా, అనుకూలేషు, హి, కుర్వతే, రతిం, 

నృపెషు, అమా త్యేష, చ, సర్వసంపదః. 

అన్వయము : యః అధిపం సాధు న శాస్తి సః కింసఖా; యః పొతాన్ 

న సంశృ్ళణు తే సః కిం(ప్రభుః; నృపేమ అమా త్యేమ చ సదా అనుకూలేమ 

(సతు సర్వ సంపద; రతిం కుర్వతే హ్. 

అర్థము : యః = ఏ సఖుడు; అధిపం = (ప్రభువు నుదైేశించి; సాధు = 

హితమును; న_శా సి = ఉపదేశింపడో; నః ఆ నఖుడు; కింసభా = కుత్సిత 

సఖుడు; యః = ఏ ప్రభువు; హితాన్ = హితోప దేశములను; న_సంశృణు'తే = 
చక్కగా ఆలకింపడో; సః =ఆ (ప్రభువు; కింప్రభుః = కుత్సిత (ప్రభువు; 

నృ పేమ = రాజులును; అమా త్యేషు_చ = అమాత్యులును; సదా == ఎల్లప్పుడు; 

అనుకూలేమ (సత్సు) = అనుకూలురై యున్నప్పుడు; సర్వ_సంపదః == సకల 
సంపదలును; రతిం = (ప్రీతిని; కుర్వతే_హి == చేయును గదా. 
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తాత్పర్యము : ఏ సఖుడు ప్రభువు నుదైేశించి హితవాక్యము నుప దేశింపడో 

ఆ సఖుడు కుత్సిత సఖుడు. ఏ (ప్రభువు హితోప దేశములను చక్కగా ఆలకింపడో 

ఆ (ప్రభువు కుత్సిత (ప్రభువు. మం[త్రులును రాజులును సదా పరస్పరానురాగ 

యుకు లె యున్నప్పుడు సర్వ సంపదలు వారిపట్ల (పీతి పొందును గదా. 

అలంకారము : అర్జాంత రన్యాసము. 

వ్యాఖ్యానము : తాను చెప్పటోవు విషయములు ధర్మజునకు అప్రియముగా 

నుండునని చారు డజుంగును. కనుక అపియములై న హితములను వినుటకు 

యోగ్యమైన చిత వృత్తిని ధర్మజుని యందు ఉత్సాడించుటకై చారుడు ప్రకృ 
తోపయోగులై న య(ప్రసుత వచనములు పలుకుచున్నాడు. 

రాజునకు హితమే చెప్పుట మంత్రి ధర్మము. మంత్రి చెప్పిన హితము 
ననుష్టించుట రాజు ధర్మము. ఇట్లు రాజు మంత్రి హితమునందే బద్ద చిత్తులై 
యున్నచో సర్వ సంపదలు తమంత సిద్ధించును. పరస్పరానుకూలురు కాని 
రాజ మంత్రులు ఉత్తమ రాజమంత్రులు కారు అనుట అప్రస్తుత (ప్రశంస. వారు 

సరస్పరానుకూలురు ఐ యుండవలెను. అను (ప్రస్తుతాంశద్యోతనార్గము చెప్ప 
బడినది. రాజు, మంత్రి పరస్పరానుకూలురగుట చే సంపత్సిద్ది యగునని యర్జాం 

తరన్యాసము. సంపత్సిద్దియను కార్య కథనముచే ఆనుకూల్యమను కారణము 
సమరంప బడినది. 

శ్లో! నిసర్గ దుర్చోధ మబోధ విక్లబాః 
(౧ ta గొ 

క్వ భూపతీనాం చరితం క్వ జంతవ;$ 

తవానుభావోఒయ మవేది యన్మయా 

_ నిగూఢతత్వం నయవ ర్మ విద్విషామ్. గ్ర 

పద విభాగము : నిసర్గ దుర్చోధం, అటోధ విక్షబాః, క్వ, భూపతీనాం, 
చరితం, క్వ, జంతవః, తవ, అనుభావః, అయం, అవేది, యత్, మయా, 
నిగూఢతత్యం, నయవ ర్మ, విద్విషాం. 
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అన్యాయము : నిసర్గ దుర్చోధం భూపతీనాం చరితం వ. అవోధ విక దాః 

ంతవః క? మయా విద్విషాం నిగూఢత త్వం నయవ ర్మ అ వేది (ఇతి) 

ఏక్ అయం తవ అనుభావః. 

అర్థము : నిసర్గ = స స్వభావ ముచేత; దురో్యోరరజజు కెలిసికొన శక్యము 

ని భూపతీనాం = రాజులయొక్క_; చరితం = (ప్రవ రన; క్వ = ఎక్కడ; 

బోధ = అజ్ఞానముచే; విక్షణాః = దుర్చలులై న; జంతవః == సామర జనులు; 

ర ఎక్కడ; మయా -= నా చేత; విద్విషాం ==శత్రువులయొక్క_; నిగూఢ = 

చబడిన; తత్వం = యథార్థ స్వరూపముగల; నయ-వ ర్మ = నీతిమార్గము; 

బది కిలిస్కొ నబడినదిః (ఇతి) యత్ = అనునది యేది కలదో; అయం వై 

; తెలిసికొనుట; తవ = నీయొక్క; అనుభావః = సామర్థ్య మె. 

తాత్పర్యము : స్వభావముచే [గ్రహింప శక్యముగాని రాజుల (ప్రవ రన 
క్కడ ? అజ్ఞానో పహతులగు పామర జనులెక్కడ ? శతువుల లక కః 

_ప్రమెన రహస్యముగల సేతి మార్గము నావంటి వానిచే దెలిసికొనబడిన 
టే అది నీ సామర్థ్యమే. 

అలంకారము : విషమము. 

వ్యాఖ్యానము : శత్రువుల రహస్యములను ఛేదించు తలంపుతో ధర్మరాజు 
'చరులకు రాజనీతి తత్వమంతయు క్షుజ్బముగా బోధించి ఆరితేరిన కుళా (గ 
ఫులను గూఢచారులుగా నుపయోగించు చుండెను. కానిచో అనాగరకుడై న వన 
ఏడు అతి గహనమైన కుటిల రాజనీతి రహస్యములను గ్రహించుట అసం 
ము. కనుకనే వనచరుడు తాను శతువుల నీతి మార్షమందలి నిగూఢ తత్వ 
ను (గ్రహించుటకు కారణము ధర్మజుని సామర్ద్హ్య మే యనుచున్నాడు. |శ్రేతా 
'గమున (శ్రీరామచంద్రుడు వలె ద్వాపరమున ధర్మజుడును వనచర సాచివ్య 
ను స్వీకరించెనని భావము. వసచరులను *జంతవఃి అనుటవల్ల వారు మృగ 

లని వ్యంగ్యము. రాజనీతి తత్వమెక్కడ ? మావంటి పామరు లెక గాడ్ 2 

 విషమములెన య్య్థములు ఏక్ళత్ర సంఘటితము లగుటచే నిది విషమాలంకా 
౨. రాజనీతికి వనచరులకు ఎంతో దూరము. ధర్మజుని మహిమవల్ల ఆ దూరము 
ర్తి గా లోపించినదని వనచరుని యభిప్రాయము. ఈవాక్యము వనచరుని వినయ 
పదను, సనిరహంకారత్వమును చాటుచున్నది. 
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సంగ్ విగ్రహ యానాని సంసా ప్యాసన మేవచ 

దై్వైది భావళ్చ విశజ్రైయాః షడ్తుణాః నీతి వేదినాం” 

ఇది రాజనీతి మార్గము. వీని తత్వము చక్కగా దెలిసినవాడు గనుక 
దుర్యోధనుడు వీని నెట్లవలంబించుచుండెనో వనచరుడు బాగుగా (గ్రహింప 
గలిగెను. 

శ్లొ॥ విశంకమానో భవతః పరాభవం 

నృపాసన స్టోఒపి వనాధివాసినః 

దురోదరచ్చద్యజితాం సమీహతే 

నయేన జేతుం జగతీం సుయోధనః. 7 

పద విభాగము : విశంకమానః. భవతః, సరాభవం, నృవాసనస్థః, 

అపి, వనాధివాసినః, దురోదరచ్చద్యజితాం, సమీహ శే, నయేన, జేతుం, జగతీం, 
సుయోధనః. 

అన్వయము : సుయోధనః నృపాసననః అపి వనాధివాసినః భవతః సరా 

భవం విశంకమానః (సన్) దురో దరచ్చ్భద్మజీతాం జగతీం నయెన జేతుం సమీ 

హతే. 

అర్ధము : సుయోధనః = దుర్యోధనుడు; నృప ఆసనస్థః “పీ 
రాజ సింహాసనమునందున్న వాడయ్యు; వన __ అధివాసినః = అరణ్యమందు నివ 

సంచుచున్న; భవతః = నీవలన; పరాభవం = పరాజయమును; విళశంకమానః 
(సన్) = విశేషముగా శంకంచుచున్న వాడై ; దురోదర = జూదమనెడి; ఛద్మ = 
మీషచేత; జీతొం == జయింపబడిన; జగతీం == భూమీని; నయేన = సీతిచేత; 
జేతుం = స్వాధీన మొనర్చుకొనుటకు; సమీహ శే = యత్నించుచున్నాడు. 

తాత్పర్యము : దుర్యోధనుడు సింహాసనము నందున్న వాడయ్యు వనవాసము 
చేయుచున్న నీవలన పరాజయమును మిక్కిలిగా శంకించు చున్నవాడె జూద 
మనెడు మిషచే జయింపబడిన భూమిని సీతిచేత వశపణచుకొన యత్నించు 
చున్నాడు. 
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అలంకారము : కావ్యలింగము. 

వ్యాఖ్యానము : సింహాసనస్టుడెన దుర్యోధనుడు వనస్టుడైన ధర్మజుని 

లన పరాజయము శంకించుటకు గారణము ఆయన ధర్మనిష్ట, ఆయన తమ్ముల 

రా[కమము. దుర్యోధనుడు యుద్ధము చేసి పాండవులను గెలువజాలడు. కనుకనే 

సట ద్యూతమున వారి రాజ్య మపహరించెను. అపహరించిన దానిని నిలబెట్టు 

*ధనముగా (ప్రజారంజకమగు రాజనీతిని అవలంబించు చుండెను. దుర్యోధనుడు 

ండన చ్వేషియే కాని ప్రజా ద్వేషికాదు, పాండవులయం దనురకులై యున్న 

పజలను తనయం దనురకులను గావించుకొనుటకై యాతడు ప్రత్యేక శ్రద్ధతో 

త్సరిపాలనము జరుపుచుండెను. పాండవుల జనరంజకత స్వత స్పిద్దము. నిర్వ్యా 

ము. దుర్యోధనుని జనరంజకత కృత్రిమము, (ప్రయోజన సాపేక్షము. 

బలవంతుని సంపదను అపమార్గమున చేజిక్కించుకొని యనుభవించు 

వానికి చి త్త శాంతి యుండదు. కనుక దుర్యోధనుడు ఉదాసీనుడై యుండక పాండ 

వుల వల్ల పరాజయము శంకించుచు త త్ర్రతీకారార్థ్రము (ప్రజారంజక మైన పాలనా 

విధానము నవలంబించెను. (ప్రజలు దుర్యోధనుని పట్ల అనురక్షులగుచున్నారన్న 

మాట ధర్మజునకు అప్రియమైనదేకాని సత్యము గనుక వనచరుడు చెప్పు 

చున్నాడు. 

కపట ద్యూతమున జయించబడినదన్న కారణమున భూమిని నీతిచేత 

వశపరచుకొన జూచుచున్నాడు అనుపట్ల నీతిచే వశపరచుకొన గోరుటకు కపట 

ద్యూతజితత్వము హేతువుగా జెప్పబడినది గనుక ఇది కావ్యలింగాలంకారము. 

“హేతోర్యాక్య పదార్థ క్వే కావ్యలింగ ముదాహృతంి” అని లక్షణము. 

శో|| తథాపి జిహ్మ స్స భవజిగిషయా 
ర జ 

తనోతి శుభం గుణ సంపదా యశః 

సమున్నయన్ భూతి మనార్య సంగమా 

ద్వరం పరోరోఒపి సమర మహాత్మభిః 8 

పద విభాగము : తథాపి, జిహ్మాః, సః, భవజ్జిగీషయా, తనోతి, శుభం, 

గుణసంపదా; యశః, సమున్నయన్ , భూతిం, అనార్య సంగవమాత్, వరం, 

విరోధః, అపి, సమం, మహాత్మభిః. 
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అన్వయము : తథాపి జిహ్మః సః భవజ్ గీషయా గుణసంవదా శుభం 

యశః తనోతి; భూతిం సమున్నయన్ మహాత్మభిః సమం విరోధః అపి అనార్య 

సంగమాత్ వఠం. 

అర్ధము : తథాపి = అయినప్పటికిని; జిహ్మః = కుటిలుడెన; క 

ఆ దుర్యోధనుడు; భనత్ =నిన్ను; జిగీషయా = జయించు కోర్కె_చేత; గుణ_ 
౦పదా = దాకీణ్యాది గుణముల సంపదచే; శుభ్రం = నిర్మలమైన యశః = 

రిని; తనోతి = వ్యాపింపజేయి చున్నాడు; భూతి౦ = ఐశ్వర్యమును; సమున్న 

న్ = వృద్ది చేయునట్టి, మహాత్మభిః _ సమం = మహా పురుషులతోడి; విరోధః._ 
అపి = వై రముకూడ; అనార్య_సంగమాత్ = దుర్జన నాంగత్యముకం జొ; వరం 

రి 

క స 

చై మేలయినది. 

తాత్చర్యము : అయినప్పటికిని కుటిలు డెన యా దుర్యోధనుడు నిన్ను 

జయించవలె నన్న కోరికతో దాక్షీణ్యాది గుణ సంపదచే నిర్మలమైన 'కీరిని 

'పెంపొందించుకొను చున్నాడు. ఐశ్వర్యమును వృద్దిచేయునదై  మహాత్ములతోడి 
వైరము కూడ దుర్హనులకోడి సాంగత్యము కంటు మేలే యగుచున్నది. 

అలంకారము : అర్జాంతరన్యాసము; కావ్యలింగము. 

వ్యాఖ్యానము : దుర్యోధనుడు స్వభావముచే కుటిలుడు. దాన దయాది 
. గుణములను ఆతడు ప్రకటించుట కూడ వాని కుటిల నీతిలో ఒక భాగమే. 

ధర్మజుని వలన ఒక వంక పరాజయము శంకించుచు వేరొక వంక అతనిని 

పరాభవించుటకు కృత్రిమ సౌజన్యమును (ప్రయత్న పూర్వకముగా (ప్రదర్శించి 

కీర్తి నార్జించుచున్నాడు. మహాగుణశాలియైన ధర్మజుని సంపదను కపట ద్యూత 
మున హరించి, దానిని వశము చేసికొనుటకై ధర్మజునికంచు గుణశాలి యని 
పించుకొనవ లెనని యత్నించుచున్నాడు. ఈ విధముగా ధర్మజుని వంటి మహాత్ముని 
తోడి విరోధమువల్ల దుర్యోధనుడు కృత్రిమముగ ,నెనను సుగుణ సంపదను 
అవలంబించుచున్నాడు. 

దురోధనునకు అనార్యు లెన మిత్రులు పలువురున్నారు. ఆ మెతివ ల . మా వ య 
అతనికి దుర్గుణములే యలవడినవి. కీర్తి కలుగలేదు. మహాత్ముడెన ధర్మజుని 
తోడి వైరము వానికి సుగుణ సంపదను, కీ రిని పెంపొందించినది. ధర్మజుని 
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జయింపవలెనని దుర్యోధనుడు సుగుణ సంపదచే కీర్తిని పెంపొందించుకొనెను 

అన్న ప్రిశప ఏషతము మహాత్ములతో ,వెరము ేలయినది గదా యన్న 

సామాన్య విషయముచే సమర్థింస బడినది గనుక అర్జాంతరన్యాసము. ఐశ్వర్య 

మును వ వృద్ది చేయుట మహాత్ములతోడి వరము యొక్క (శ్రేయస్క్రరత్వమునకు 

గారణముగా జెప్పబడినది గనుక కావ్య లింగము, ఈ కావ్య లింగము అర్థాంతర 

న్యాసమునకు బలము గలిగించుచున్నది. 

'వరం' అనగా కొంచెము మేలయినది. శ్మతుత్వ మెప్పుడును మేలుకాదు. 

కాని దుర్హనులతోడి మె త్రితో పోల్చినప్పుడు |. శత్రుత్వము కొంత 

మేలే తణతు 

జో కృతారిషడ ర్ల జయేన మానవీ 

మగమ్య రూపాం పదవీం (ప్రపిత్సునా 

విభజ్య నక్తం దివ మస్తతం దిణా 

వితన్యతే తేన నయేన పౌరుషమ్. 9 

పద విభాగము : కృతారిషడ్వర్గ జయేన, మహన పళ అగమ్య రూపాం, 

పదవీం, (పపిత్సునా, విభజ్య, నక్తం దివం, ఆఅ స్తతంధద్రిణా, వితన్యతే, అన 

నయేన, పొరుషం. 

అన్వయము ; కృతారి షడ్యర్ల జయేన అగమ్య రూపాం మానవీం పదవీం 
OM 

(వపిత్సునా అస్త త౦ద్రిణా తేన న_క్రందివం విభజ్య నమన పౌరుషం 

వితన్య తే. 

అము : కృత == చేయబడిన; అరిషడ్వర్ష = అంతశ్ళ(త్రువు లారింటి 

యొకు; _జయేన == విజయము గలవాడును; అగమ్య-రూపాం మ (గ్రహింప 

శక్యముగాని రూపముగల; మానవీం = మనువుచే జెప్పబడిన; పదవీం = పాలనా 

పద్దతిని; (ప్రపిత్సుః = పొంద గోరినవాడును; అ స్త తం|ద్రిణా = పోయిన యలసత 
గలవాడును నెన; తేన = ఆ దుర్యోధనుని చేత; నక్తం దివం = రేయింబవళ్లు; 
విభజ్య = విభజింపబడి; నయేన = సీతిచె; పౌరుషం = పరుషకారము; వితన్యతే 

= వి సరింప బడుచున్నది, 
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తాత్పర్యము : కామ క్రోధాదు లెన యంత శ్ళ[తువు లారింటిని జయించిన 

వాడును, ఎవరికిని [గ్రహింప శక్యముగాని రూపముగల మను విహితమైన పాలనా 

పద్దతిని బొందగోరిన వాడును, అలసతను పరిత్యజించిన వాడున్నునెన ఆ దుర్యో 

ధనుని చేత రాత్రింబవళ్లు విభజింప బడి నీతిచే పురుషకారము విస్తరింప బడు 
చున్నది. 

వ్యాఖ్యానము : రాజులు అరిషడ్వర మును జయించి ఇం [దియ నిగ్రహము 

కలవారై యుండ వలయును. కామము, క్రోధము, లోభము, మోహము, 
మదము, మాత్సర్యము అను ఆరును మనుష్యుని వినాశమునకు కారణము లగును 

గనుక ఇవి మానవునకు అంత ళ్ళ (తువులు., రాజులు అంతః శ(తువులను జయిం 

చిన వారె ప్రవ రించుట (ప్రజా పరిపాలన విషయమున మాత్రమే. శత్రు రాజుల 

విషయమున రాజుల కీ కామ క్రోధాదులు ఉండ వలసినవే. దుర్యోధ నుడు అంత; 

శత్రువులను జయించి (ప్రవర్తించుట స్వరాజ్యపాలన విషయమందే. పాండవుల 
పట్ల వానికి ఈ గుణము లన్నియు కలవు. ధర్మజునకు ఇవి యెవరిపట్లను లేవు. 
కనుక ఆయన అరిషడ్వర్ష విజయము యథార్థ మైనది. దుర్యోధనునిది కృ (త్రిమము, 

ప్రయోజనా పేక్షతో (ప్రదర్శింప బడుచున్నది. 

రాజులకు మనువు నిరేశించిన (ప్రజా పరిపాలనా మార్గము ఆదర్శము, 

దాని నిజ తత్వము అందరికి గ్రాహ్యము కాదు. అగమ్య మైన ఆ తత్వమును 

సాధింపవ లెనని దుర్యోధనుని యత్నము. కనుక ఆతడు రాత్రిం బవళ్ల ఏకాల 

మున నే రాజ ధర్మము ననుష్టింప వలెనో ఆ కాలమున దాని ననుష్టించుచు రాజ 

సీత్రి నవలంవించి పురుష (ప్రయత్నము చేయుచున్నాడు. కాని దైవ బలము 

యొక్క తోడ్చాటు లేనిదే నీతి బలము, పురుషకార బలము ఫలవంతములు 

కాజాలవు. 

రక్షెభయ దానములు, ఆయవ్యయోప దర్శనము, పౌర జానపదుల కార్యా 

వేక్షణము, స్నాన భోజనాదుల యుప సేవనము, ఉద్యానగమన జల క్రీడాదికము, 

కరి తురగ రథాది పర్యవేకణము, సేనా సంభ్యాదుల వృద్ది క్షయ చింతనము 
మున్నగు కార్యములు చేయుటకు రాజులకు నియతము లెన సమయము లుండును. 
ఆ కార్యములను ఆ సమయములం దే చేయవలయును. 



చో లో ల 

(ప్రథమ సాము 17 mn 

ఈవీ చి ” a వి iE రాను (వతి యుజొంను బవీన? 
ధా 

కృతాధి సత్యా మివ సాధు బందుతామ్ు. i 

పద విభాగము : నఖీన్, ఇన , పీతీయుజః, అనుజీవినః, సమానమా నా ma 

సుహృదః, చ, దింధుభీః, సః, సంతతం, దర్శయతే, గత స్మయః, కృతాధి 

పత్యాం, ఇవ, సాధు, బంధుతాం. 

అన్వయము : గతస్మయః సః అనుజీఏనః (ప్రతియుజః సఖిన్ ఇవ, 
సుహృదః బంభుఖిః సమానమానాన్, బంధుకాం కృతాధి సత్యాం ఇన చ సాధు 
సంతతం దర్శయతే. 

అర్ధము: గత స్మయః = పోయిన గర్వము గలవాడెన; సః=ఆ 
దుర్యోధనుడు; అనుజీవిసః = భృత్యులను; (ప్రీతియుజః = పేమతో గూడిన; 
సఖీన్ __ ప్ = మతులను వలెను; సుహా బ్రదక్ = మతులను; బంధుభిః - 

బంధువులతో; సమాన_మానాన్ వై సమానమైన గౌరవముగల వారినిగాను; బంధు 
తాం=జ బంధువుల సమూహమును; కృతాధిసత్యాం - ఇవ_చ = చేయబడిన యాఛీ 
పత్యముగల దానిని నలెను; సాధు = నిష్కుుపటముగా; సంతతం = ఎల్లప్పుడు; 
దర్శయశే = చూపుచున్నాడు, 

తాత్సర్యము : అహంకారము లేనివాడె ఆ దుర్యాధనుడు భృత్వ్యులను 
(పేమయు క్ష లయిన మీ [తులవ లెను, మతులను బంధువులతో నమానమెన 

sg Fe గొరవముగల వారినిగాను, బంధువులను రాజా శధికారము గలవారిని వ 

నిష్క_పటముగ ఎల్లప్పుడు (ప్రదర్శించు చున్నాడు. 

వ్యాఖ్యానము : రాజ్యమంతయు దుర్యోధనునకు చేజిక్కినను అది వానికి 
పూర్తిగా వశము కాలేదు. (ప్రజల కింకను వాండవులపట్ల అనురాగము తగ్గలేదు, 
కనుకనే చడక్రవర్హి పదవి లభించినను తాను చక్రవ రినన్న గర్వమును దుర్యో 
భనుడు (ప్రకటించుట లేదు. ఈ సా (మొజ్యము మాదే యని సేవకులు, మిత్రులు, 
బంధువులు తలంచునట్టు దుర్యోధనుడు (ప్రవ _రంచుచుండెను. సేవకులను 
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జ 

మీతులవలె, మితులను బంధువుల వలె, బంధుపులను (పభువులవలె దుర్యోధ 

నుడు మన్నించుట అతనీ కుటిల నీతిలో భాగమే. “దర్శయతే” అనుటవ ల 
న్ 

ఆతడట్లు మన్నింపకున్నను లొ కమునకు ఆ విధముగా (ప్రదర్శించుచుండెను అని 
ag) 

భ్రాపము. 

ఫొ అస క్ర మారాధయతో యథాయధథం 

విభజ్య భక్క్యా సమపక్షపాతయా 
ane) 

గుణానురాగా దివ సఖ్య మీయివా 

న్న బాధలేఒస్య (తిగణః పరస్సరమ్. | 

పద విభాగము : అసక 0, ఆరాధయత 8, యథాయథం, విభజ్య, భక్య్యా, 

సమ పక్షపాతయా, గుణానురాగాత్, ఇవ, సఖ్యం, ఈయివాన్, న, బాధతే, 

అస్య, (ఉగణః, సరస్పరం. 

అన్వయము : యథాయథం విభజ్య నమపకపాతయా భకా్య అసక 0 

ఆరాధయత।ః అస్య త్రిగణః గుణానురాగాత్ సఖ్యం ఈయివాన్ ఇవ పరస్పరం 

న బాధతే. 

అర్థము : యథాయథం = లోగురీతిగా; విభజ్య = విభజించి; సమ_పక్షి 
పాతయా = సమానమైన యభిమానముగల;భక్స్యా = అనురాగముతో;అస_ ౦. 
త గులుపాటు లేనట్లుగా; ఆరాధయత 8 == సేవించుచున్న ; అస్య = దుర్యోధనుని 

యొక్క; త్రిగణః = 1తివర్షము; గుణ _ అనురాగాత్ = గుణములందలి (యేమ 

వలన; సఖ్యం = స్నేహమును; ఈయివాన్ [ ఇవ = పొందినదా యన్నట్లు; 

సుస్సరం = ఒకదాని నొకటి; న_బాధశతే = బాధించుట లేదు. 

తాత్చుర్యాము : ఉచిత మైన విధమున విభజించి సమానమైన పక్షపాతము 

గల భక్తితో ఆస క్రి లేని తీరున ఆరాధించుచున్న ఆ దుర్యోధనుని యొక్క 
ధర్మార్థ కామము అనెడు పురుషార్ధ (త్రయము వాని గుణములందలి యనురాగమ 

వల్ల వానియందు స్నేహము పొందినదా యన్నట్లు ఒకదాని నొకటి బాధిం 
కండెను. 

ఆలంకారము : ఉత్పే9క్ష, 



క్ 1 

వ్యాఖ్యానము : ధర్మము, రా కామము అను మూడు 

ఆతడు య. we cu అస మూడింటి న. “సమాన 

పదర్శిందుచుండను. దెనియందును ఆసక్తి లేనట్లు కనబడు 

పము 

ందత్యంతాస క్రి. క పటమున హరించి చిన రాజ్యమును సుస్టిరము చేసికొనుటకే కదా 

౦ అనగా అన కుని వ వలె అనియే అర్ధము వానికి అ 

7” యత్నమంతయు. “జిహ్మః” ఆన్న మాట వాని 'ప్రవరన రహస్యమును , 

మట బెట్టునది. వాని కృత్రిమ గుణములందు అనురాగము నాందినవా యన్వట్లు 

గ్మార్జ కామములను మూడు పురుషార్థములు పరస్సర వైరము లేకయుండెనట. 

ముగా గుణానురాగమువ లి కాకున్నను గుణొనురాగము వల్ల లనే యని భావింప 

పటచే ఇది ఉ త్చేరిక్ష, (త్రివర్గమునకు వైరము లేకుండునట్లు దురొ ధనుడు 

జనీతి ననుసరించి పురుష ప్రయత్నము చేయుచుండెనే తప్ప త్రివర్గమునకు 
ని గుణములందు నిజముగా అనురాగము లేదు. త్రివర్హముల యారాధనమున 
ర్యోధనునకు నిజముగా ఆసక్తి లేదు. వాని యాస కె యంతయు అపహరించిన 

జ్యమును వశసరచుకొనుట యందే. కనుక షా: అసక్తుని వలె కనబడు 

పెను 

“ధర్మార్టి కామా! సమమెవ "సేవ్యాః 

యో హ్యేక సక్షః స నృపో జఘన్యఃి 

ఏ రాజనీతిని దుర్యోధనుడు రాజ ధర్మముగా కాక (ప్రయోజనా పేక్షతో అనుస 

చుచుండెను, 

శ్రో॥ నిరత్యయం సామ న దానవర్తితళి 
న భూరిదానం విరహయ్య సత్కి9యా మ్ 

(పవ ర్రతే తస్య విశేష శాలినీ 

గుణానురోదేన వినా న సత్కింయా, |2 

పద విభాగము : నిరత్యయం, సాము న్య దానవ ర్జిత ౦, న, భూరి, డానం 

'హొయ్య, సత్కి యాం, ప్రవర్త తే, తస్య, విశేష శాలినీ, గుణానురోధేన, 
”, న, సత్కి9యోొ 
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అన్వయము: తస్య నిరత్యయం సామ డాన వర్ణితం న (ప్ర ప్రవ గతే; (తస్య 

భూరి దానం సతి9యాం విరహయ్య న (ప బి రోత; విశేష శాలిసీ ( 

సత్కి9యా గుణానురోధేన వినా న (ప్రవ ర్రతే). 

అర్థము : తస్య = ఆ దుర్యోధనుని యొక్క; నిరత్యయం == బాధ లెని; 

సామ = సామోపాయము :. దాన-వర్డితం = దానరహితమై ; న_ప్రవ ర్రతే = 

(ప్రవ_టలే దు; భూరి_దానం = అతని గొప్పదానము ; స్మత్రియాం = 

సత్కారమును ; విరహయ్య =విడిచి; న ( ప్రవర్త తే = ప్రవరి, య 

విశేష_ళాలినీ - అతిశయముగా ప్రకాశించునట్టి ; _ సత్రియా = వ 

గుణ _- అనురో ధేన_వినా = గుణముల, యనుసరణములేక; న (ప్రవర్తతే = 

(ప్రవర్హించుట లదు. 

తాత్పర్యము: ఆ దుర్యోధనునియొక్క నిర్బాధమైన సామము దానమును 

విడిచియుండుటళేదు. వాని గొప్పదైన దానము సత్కారమును విడిచియుండుట 

లేదు. విశేషముగా ప్రకాశించు వాని సత్కారము గుణముల ననుసరింపక 

యుండుట లేదు. i 

అలంకారము : ఏకావళి, 

వ్యాఖ్యానము : సామము, దానము, భేదము, దండము అని రాజులు 

చతుర్విధములయిన యుపాయములను ప్రయోగించి యితరులను వశపరచు 

కొందురు. వీనిలో దుర్యోధనుడు సామము, దానము అను రెండ ఉపాయము 

లను మాత్రమె ప్రధానముగా (ప్రజలయెడ (ప్రయోగించుచుండెను. ఈ రెండింటిని 

గూడ ప్రత్యేకము (పయోగించుబలేదు. దానముతో కలిపియే సామమును (పయో 

గించుచుండెను. ఆ దానము కూడ చాలా పెద్దది. దానిని గూడ సత్కారముతో 

కలిపియే (వయోగించుచుండెను. ఆ సక్కారమును గూడ గుణములు చూచియే 
(పయోగించుచుండెను, తన రాజ్య మున ధైర్య శౌర్యాది గుణములుగల వారికి 

తీయని మాటలు చెప్పి కావలసిన ధనము సత్కార రూపమున సమర్పించి దుర్యో 

ధనుడు వారిని తనరు అనుకూలురను గావించుకొనుచుండెను. వారందరు గుణ 
వంతులే యనుటవల్ల గుణవంతులై న పాండ వులయందు ఇంతవరకు అనుర కలై 

యున్న వారినే దుర్యోధనుడు తన పక్షమునకు | త్రిప్పుకొనుచుండెనని (గ్రహింప 



లి 

వాస్ ల భా న. ౮ ం 
సత్రింయకు విశషణములుగా మాలా రూపమున కూార్చొబడిసవి గనుక ఇది 

ఏకావళి యను నలంకారము. 

౧ గవ నివ త కారణః 
తిం 6 బ Cis 

గోర న రిల తుతెజప్ నో 

పహారతి తళ లన న ధర్మ నుమ {3 
~~ 

పదవిభాగము * వనూని, వొంఛన్,. న, వరి న, మన్యునా, స్వధరశ్రః, 

ఇతి, ఏవ, నివృ తకారణః, గురూపదిషేన, రిపొ, సుతే, అపి, వా, నిహంతి, 

దండేన, సః, ధర్మ పిప్రవం. / 

అన్వయము : వశీ సః వసూని వాంఛన్ న, మన్యునా (చన; (కింతు) 

నివ్ఫ త్తకారణః (సకా) స్వధర్మః ఇతి ఏవ గురూపదిషేన దండేన రిపొ సుతే 

ఆపి వా (స్థితం) ధక్మవిప్రవం నిహంతి. 

అర్థము mae ఇం(ద్రియని|గహముగల ; సకిజ ఆ రో్యోధనుడు వ 

వనూసి=జధనములను;:. వారిభటన్ = కోరుచున్న వాడై న_హంతి == శిక్షంచుటలేదు; 

కింతు = మరేమనిన; నిపృ త్త_కారణః (సలా = పోయిన కారణములు గల 

వాడగుచు, (లోభాది కారణములు లేకుండనేే; స్వ - ధర్మః_ఇతి _ ఏవ = 

తన (రాజు ధర్మముగదాయనియే; గురూపదిషైన = న్యాయనిర్థళచే ఉపదే 

శింసబడిన ; దండేన = దండనచేత ; రిపొౌ = శ|తువునందుగాని; సుకే_ 

ఆఅపి=వా = పుత్రునియందె నను గాని; స్థితం == ఉండిన; ధర్మ _విప్లవం = ధర్మ 

వ్యతి క్రమమును; నిహంతి == నివారించుచున్నాడు. 

తాత్పర్యము : ఇంద్రియ నిగ్రహముగల యా దుర్యోధనుడు ధనములను 

గోరి కాని, [కోధముచేతగాని శిక్షించుట లేదు. లోభ (క్రోధాది కారణము లెవ్వియు 



22 కీ రాతార్డు నీయము 

లేకుండగనే అది తన రాజధర్మము గదా యని మాత్రమే ప్రాడ్వివాకులచ్లే 
నిర్ణ యింపఓఒడిన దండముచేత శ|తువునందుగాని, పుత్రునియందై నగాని ధర్మ 

వ్యతికమమును నివారించుచున్నాడు. 

వ్యాఖ్యానము : ధనాపేతచేగాని, (కోధముచేగాని దుర్యోధనుడు ఆపరాథ్రు 

లను దండించుట లేదు. దండ్యులను దండించుట రాజధర్మోము గనుక దండించు 

చుండెను. అదియును న్యాయ నిర్లేతల నిర్ణయము ననుసరించియే చేయుచుండెను. 
దండన విషయమున శత్రువు, స్వీయపుత్రుడు అన్న భేదమును అతడు పాటిం 
చుటలేదు. ఇది యంతయు (్రజానురక్షి ని సంపాదించి రాజ్యము పె తన య [క్రమ 

లబాధికారమును స్థిరపరచుకొనుట కే. 

క్రోధ లోభ వివర్ణితుడె ధర్మశాసా9నుసారమున రాజు దండమును ప్రయో 
గింపవలెనన్న _రాజధర్మమును దుర్యోధనుడు అతరశః పొటించుచుండెనని 
భావము. 

'“అదండ్యాన్ దండయన్ రాజా 

దండ్యాం శ్చాప్య దండయన్ 

అయశళో మహదాప్నోతి 

నరకం చాధి గచ్చతి” 

అను న్యాయమున ధర్మజుని మించు కీర్తిని ఆర్షింపబూనిన దుర్యోధనుడు 
దండ్యులను దండింపక, అదండ్యుల ను దండించి అయశస్సు నారింస నిచ్చ | 

అ 

గింపడుగదో. 

ధర్యశళా స్ర్రం పురస్కృత్య 

(నొడ్యివాక మతే స్థితః 

సమాహిత మతిః పళ్యేత్ 
న్యవహారా నన్నుకమాత్.* 

దండ నిరయమున ప్రొడ్వి పాకులకు ధర్మశాస్త్ర మొధారము. ప్రొడ్వీవొకుల 
నీర్భ యము రాజునకు ఆధారము. అప్పుడే రాజు లోభ (క్రోధ వివరితుడె సమ 

in Ta 
కః బుగ్గితో స్వపరభేదములేకుండ దరడ్యులను యధోర్హ్మ ముగో దండింసగలడు. అటి 

యం 



దండము ప్రజలకు ఉద్వేగము కలిగింపదు. అతని కీరికి వన్నె పెట్టును. 
అలవి డ్డ 

కీ రకాంకియెన దురోధనుడీ పద్ధతి యవలంబించెను. 

“ ధర్మవి ప్లపం' అన్నప్పుడు వర్ణాశ్రమ ధర్మముల భంగము అని [గ్రహింప 

వలెను. అధర్మపరులలో అ గ్రేసరుడైన దుర్యోధనుడు (ప్రజారంజనార్థము 

రక్షించు ధర్మము లివియెయై యుండవలయును. 

శో విధాయ రక్షొన్ పరితః పరేతరా 

నశంకితాకార ముపెతి శంకితః 

డ్రియాపవరై ష్యను జీవి సాత్కృతాః 

కృతజ్ఞతా మస్య వదంతి సంపదః, 14 

వదవిభాగము : విధాయ, రాన్, పరితః, పరేతరాన్, ఆశంకితాకారం, 

ఉపెతి, శంకితః, క్రియాపవర్లేమ, అనుజీవి సాత్క్భతాః, కృత జ్ఞతాం, అస్య, 

వదంతి, సంపదః. 

అన్వయము: (నః) శంకితః (సన్) పరితః పరెతరాన్ రక్షొన్ విధాయ 

అఆశంకితాకౌారం ఉ పెతి ; క్రియాసవ రష అనుజీవి సాత్కతాః సంపదః అస్య 
యా ౧ 

కృత జ తాం వదంతి. 
ఖో 

అర్థము : స8=ఆ దుర్యోధనుడు; శంకిత 8 (సన్స్ = శంకగలవాడి ; 

పరితః = అంతటను; పరేతరాన్ = పరులుకాని, తనకు ఆపు లయిన; రక్షొన్ == 

రక్షకులను ; విధాయ = ఏర్పాటుచేసి; అశంకిత __ ఆకారం = శంక లేనివాని 

యాకా రమును; ఉపెతి = పొందుచున్నాడు; క్రియా_అపవ ర్లేష == కార్యముల 

యొక్క_ అంత ముల యందు; అనుజీవి_సాత్మతాః = భృత్యుల వశముగావింప 

బడిన ; సంపదః = సంపదలు; అస్య = దుర్యోధనుని యొక్క; కృత జతాం = 

అద ర మ 

కృత జ్ఞతను 5 వదంతి = చెప్పుచున్న వి. 

తాత్పర్యము : ఆ దుర్యోధనుడు శంకగలవాదై సర్వ దేశములందును 

తనకు విశ్వాసపా(త్రులై న రక్షకులను నియమించి శంకలేనివాని తీరున ఉండును. 

కార్యములు సమా ప్రినందినప్పుడు భృత్యులవశము గావింపబడు సంపదలు ఆతని 

కృృతజతను వె లడి చేయుచున్నవి, 
చ్ ళం 



ళు 
he 

వ్యాఖ్యోనము * తన స్సు అనుర కల న రు స్వపరరాష్ట్ర్రములందు తన 

రహస్యాలోచనలను గుప్త ముగా నుంచగలవా, రిని నియమించి దుర్యోధనుడు ఎ ఎల్ల 

రను నమ్ముచున్న ప్లే కనేబడుచు ఎవ్వరిని నమ్మక అట్ట మం(త్ర రకకులచు 

గూడ ఒక కంట కనిపెట్టుచునే యుండెను. మంత్ర రక్షకులు తమ కర మ. 
విజయవంత ముగా నెర వేర్చినప్పుడు వారిని విశేష ధనముతో సత్కరించి త 

కృతి జతను వల్లడించుచుండెను. రాజు కృత జ్ఞుడె నచో అనుచరులు వొనియం 

దనుర కులే యతనిని రక్షింతురు. కనుక దుర్యోధనుడు మంత్రరత్షకులకు 

కృతజ్ఞతా సూచకముగా మహాధనము లిచ్చుచుండెను. 

'పరేతరాన్* అనగా పరులు కానివారిని, ఆత్మీయులను అని యము. 

చేదా పరులను, ఇతరులనుగా చేయువారిని అనగా శతుపులనుగూడ భేదోపాయ 

మున మిత్రులను గా వించుటకు సమర్గులై నవారిని అనియు నము చెప్పవచ్చును. 

లేదా పరులను. ఇతరులను అనగా శత్రువులను మితతులనుగూడ ఆళంకితాకార 

'మున జూచుచుండెననియు తలంపవచ్చును. దుర్యోధనుడు ఎవ్వరిని నమ్మకుం 
డీయు నమ్ముచున్నట్లు నటించుచు ఇతరులచేతనే ఇతరులను భేదించుచుండెనని 

భావము. 

శో అనారతం తేన పదేషు లంభితో 

ఏభజ్య సమ్య గ్విసయోగ సత్కి9 యాః 

ఫలంత్యుపాయా।ః పరిబ్బంహీతాయతీ 

రుపేత 1 సంఘర మివార సంపదః. | వష థి 

సదవిభాగము : అనారతం, తేన, సదేషు లంభీఠాః, విభజ్య, 

సమ్యక్, వినియోగ సతి9 యాః, ఫలంతి, ఉపాయాః, సరిబృంహితాయతీః , 

ఉే అగ 
త్య, సంఘర్ష్మం, ఇవ, అరసంపదఃః. 

© 

“అన్వయము : తేన పదేషు సమ్యక్ విభజ్య వినియోగ సతి.9యాః 
లంభితాః ఉపాయాః సంఘర్థ ౦ ట్ పేత్య ఇప సరిబృంపి తాయతీః తనంపదః 

@ 

అనారతం ౩ ఫలంతీ. 

అర్థము : తేన = ఆ దుర్యోభనునిచేత ; పదేష = వస్తువులందు ; 
సమ్యక్ = తగు విధముగా; విభజ్య = విభజించి; వినియోగ = వినియోగమనెడి; 



ఇ! 

పరిబ్బంహిత వది పొందింపబడిన; ఆయతీః =ఉ ఈ రకాలములు గల; అ__ 
భఖ అజా (౧) 

సంపదః -=-ధనసముదాయములను; అనారత౦.=-ఎ లప్ఫుడు; ఫలంతి = ప్రస 
య? 

పించుచున్న వి. 

హు 

శ ముగా విభజించి వినియోగమను సత్కారము గలవె (ప్రయు కములన సామాది 
6వ అల Qn 

చతురుపాయములు పరస్పరము క స్పర్షవహించినవా య న్నట్లు ఆఅ తిశయమెన 
(శ) య యాం 

యుత రకాలములు గల ధనసముదాయములను నిరంతరము |ప్రసవించుచున్న ఏ. 
ప 

అలంకారము : ఉత్పేంక్ష. 

వ్యాఖ్యానము: పొందదగిన వస్తువు లక్షణమునుబట్టి దుర్యోధనుడు సామా 

దులై న యుపాయములలో ఊఉ తమెన దానిని ఆ విషయమున (ప్రయోగించు 

చుండెను. యథాజ్ఞానమున (ప్రయోగింపబడిన ఆ యుపాయములు ఫలవంతము 

లగుచుండెను. ఈ విధముగా చతురుపాయములును యధోచిత ప్రయోగమువ ల్ల 

పరస్పరము స్పర్ధ వడి? నవా యన్నట్లు ఒకదానిని మించి యొకటి ఆ దుర్యోధను 

ళం 

వ 

నకుల మున రుల సరపదను (ప్రసవించుచుం డెను 
అ. రస థ్ 

చతురుపాయములు పరస్పరమ సరకు ము పొందకున్నను పొందినటు 
న్ 

ఉఃటాంపదిడుటి చె ఉ త్పెంక్షాలంకారము 

స, అనెక రాజన్య రథాశ౧సంకుల6 
౧౧ ౬ లు 

తదీయ మాసాన నికేతనాజిరమ్ 

నయ త్యయుగ్మచ్చుదగంథి రార్డ తాం 

భృశం నృపోపాయనదంతినాం ముదకిః 1 

పదవిభాగము : అనేక రాజన్య ర థాశ్వసంకులం, తదీయం, ఆస్టాననికేత 

_నాజిరం, నయతి, అయుగ్మచ్చదగంధిః, అఆర్జ్రతాం, భృశం, నృపోపాయన 



28 కిరాతారునీ యము 

అన్వయము : నృపోపాయన దంతినాం అయుగ్మచ్చవగంధిః మదః అనేక 

రాజన్య ర థాశ్వ సంకులం తదీయం ఆస్థాన నికేతనాజిరం భృశం; ఆర్దితాం 

నయతి. 

అర్లము: నృప = రాజులయొక్క; ఉపాయన == కానుక లై న; దంతినా౦ 

వనుగులయొక్క; అయుగ్మచ్చద == ఏడాకుల యరటిపూ వుయొక్క; గంధి! = 

గంధమువంటి గంధముగల; మదః = మదము; అనేక = పలువుర న్మ 

రాజన్య == రాజపు త్రులయొక్క_; రథ = రథములచేత ; అశ్వ == అశ్వముల చేత; 

సంకులం = సమ్మర్షముగా నున్న; తదీయం,= ఆ దుర్యోధనునకు సంబంధించిన; 

ఆస్థాన_నికేతన = సభామందిరముయొక ్క; అబజిరం = ముంగిలి ప దేశమును; 

భృశం == మిక్కిలిగా; ఆర్హ తాం = తడిసిన స్థితిని; నయతి = పొందించు 

చుండును. 

తాత్పర్యము : రాజులు ఉపాయనములుగా నొసంగిన యేనుగులయొక 

ఏడాకుల యరటిపూన్స వాసనగల మదజలము పలువురు రాజకుమారుల రథము 

లచే, అశ్వములచే సమ్మర్ష ముగా నుండు ఆ దుర్యోధనుని యాస్థాన నుందిర 

(పాంగణమును మిక్కిలి తడిసినదానినిగా జేయుచుండును. 

ఆలంకారము : ఉదా తము. 
బాబు 

వ్యాఖ్యానము : దుర్యోధనుడు సార్వభౌముడు. ఆయనకు సామంతులయిన 

రాజన్యులు నానా దేశములను౦డి వచ్చి యాయన .సభామందిర [ప్రాంగణమున 

దర్శనార్థులై మూగుదురు. (ప్రభుదర్శనమునకు వచ్చిరి గనుక ప్రభు ్రీతిశై 
వారు కానుకలుగా దెచ్చిన మదపుసేనుగుల మదజలముచే ఆయన ఆస్థాన మందిర 
(ప్రాంగణము తడిసి బురదయగు చుండును. ఆ రాజన్యు వ. రథముల 

యశ్వములచే (పొంగణమంతయు కిటకిటలాడు చుండును. దురో శ్టనను నునిపట్లి 

రాజులకు అంతభ క్రీ, ఆతని దర్శనము కొొఅకు వారు అంత పడిగాపులు పడి 

యుందురు. వారు కానుకలుగా తెచ్చిన గజములు మదించినవే కాక వాని మదము 
ఎడాకుల యరటిపూల వానన గలది యగుటచే అవి భద్రజాతి గజములు. ఇది 
యంతయు దుర్యోధనుని వై భవ సమృద్దిని సూచించు చున్నది. సమృద్ధ వస్తు 
వర్ణ నమువల్ల నిది ఉదా త్రాలంకారము,. 

శాలి 



“*ఏవాంని వాకిట నిభదముద పంకంబు 

షణ రజో రాజి నడ(గు 
r స్మా 

ఆని తిక(న ధర్మజుని వ భవమును. చర చుచు. బలికిన - నాకము 
(గ a దా ప 

భాదని వాక్యము ననునరించుచు, దానికి చొజుగులు 'పెట్లుచున్నది. 
ఈ 

దుర్యోధనుడు అవలంవించుచుండిన రాజనీతి చక్కగా ఫలించి రాజతోక 

మంతయు ఆతనిక వశవ రియె యున్నదని భావము, 

శో; సుఖేన లభ్యా దధత కృషివలై 
తని, (౧. 

బే పే సస్య సంపదః 

వితన్వతి కే క్ మ దెవమాతృకా 

శ్చిరాయ తస్మిన్ కుర వశ్చకాసతి, 1{ 

పదవిభాగము : సుఖేన, లభ్యాః, దధత?, వ శ 

ఇప, సస్యసంపదః, పతన్వతి, క్షేమం, అదేవ మాతృకా? 

కరవః, చకాసతి, 

(& OA 
(౮6+ BRK es 

ల ర 

అన్వయము : చిరాయ తస్మిన్ క్షేమం వితన్వతి (సతి) అదేవ మాతృ 
కాః కురవ? అకృషపచ్యాః న కృషీప పల్ 8 సుఖేన ల భ్వాః సస్వసంపదః దధత? 

ళు 
(3 

(సంతః) చకాసతి, 

es గ వితన్వతి (గతా ల అం అ దేవ 

మాతృ్చకాః == నదిమాత్మకములగు; కురవః == కురు దేశములు; అకృష =దున్న 
(a) 

బడక; పచ్యాః._ఇవ == పండినవా యన్న ట్లు; hus fm క ర్షకులచేత ; 

సుఖేన = సుఖముచే; లభ్యాః = = పొందదగిన; సస్య = పెరు ల; సంపదః = 

సమృద్దులను; దధతః = ధరించుచున్న వై ; చకాసతి == (ప్రకాశించు చున్న వి. 

తాత్పర్యము : చిరకాలముగా ఆ దుర్యోధనుడు కేమమును గలిగించు 

చుండగా నదీమాతృక ములై న కురుదేశములు దున్నకయే పండుచున్న వా 

యన్నుటు కర కులచే త పొందదగిన సన్య సంపదలను ధరించుచున్న వె 
౧ అ యె 

(ప్రకాశించు చున్నవి. 



వ్యాఖ్యానము : దుర్యోధనుడు ప్రశాహితములె స కార్యములు చెయుచు 
ఇ ౨ : a 

కర కులకు ఎంతో క్షేమము చేళూర్చు చున్నాడు 
CU 

కర కులకు ఉపమయోగకరములు గావించను. 3వలము వరి me కర్ష కు 

లముగా అందుబాటులో నుండుటచే ఫ్ ష్క._ల 

కర్త కలు దున్నకుండగానే భూములు ప ండుచున్న వా యన్న ట్లుండెను. 

అకృషములె పండకున్నను 'ఆకృష్షములె పండుచున్న ట్లు భావింప 
ఆ Ft న్ కు యూ ౧౧ 

బడుట చె ఉ _ల్పకేలంకారము. 

న్య దేవుడే ఫలాధారముగా గలవి. అదేవ 

తో నద్యంబు పృష్ట్యంబు సంపన్న దీప పానిత 8. 

స్యాన్నది మాత్ళకొ కో దేవమాళ్ళుక శ్చ యధా క్రమం” - అమరము, 

దర్యొధినుడు రాజులనే కాక కర్షకులను గూడ తనయం దనురక్షులను 
గావించు కొనెనని భావము. జనపదము లన్నియు సన్యావె సంవక్సన్ఫుద్దము లె 

యుండునటు దురొ ధనుడు (ప్రజాహిత కార్యము లాచరించుచు, (ప్రజారంజక ౬ 
(టా ఇ ర 

యున్నాడు గనుక అతనిని సాధించుట క నృమని వ్యంగ్యము. 

శో ఉదార అరు రుదయం దయావతః 
పశ్రా 

శాంతబాధం దిశతోఒభిరకయా 
ల్ 

గ్ వ ప్రదుగ్గేన్య గుణై రుపస్నుతా 

వసనూపసమాన స్య వం మేదినీ. 18 

పదవిభాగము : ఉదార కీ రే రః, ఉదయం, దయావతః, (ప్రశాంత బాధం, 

దిశతః, అభిరకయా, స్వయం, ప్రదగ్గే, అస్య, గుణ 8, ఉపస్నుతా, పసూప 

మానస్య, వసూని, మేదినీ. 



యు PA 
mn 

నీ శ జో ఇవి ల ఖ్ అ 

అన్వయము : ఉదారకీ 38 దయావతః అభింతయా ప్రశాంత బాధం 
pone 9 

అ స a షే as 
ఉదయం దిశణదః వసూ పమానస్య అస్య గుణ 8 ఉసస్నుతా మేదినీ నసూని 

లు 

at 
స్వయం పదుగ. 

CC 

అన్టము : ఉడార-కీ ల్లేః= గొప్ప దెన కీ క్రిగలవాడు; దయావతః = 
దయగలవాడు; అభిభకయాొ = ర ౦రక్షణ చేత; (పళశాంత-_బాధం = శాంతించిన 

జాధలు కలుగునట్లుగా; ఉదయం = అభ్యుదయమును; దిశత 8 = కలిగించుచున్న 

వాడు; వసు _ ఉపమానస్య == కుబేరునితో సమానమెన వాడు నెను అస్య == 

దుర్యోధనుని యొక్క; గుజై 8 = సద్దుణములచేత; ఉపన్నుతా = చేపువచ్చునట్లు 
వేయబడిన్వ మేదినీ = భూమి; వనూని = ధనములన్వు స్వయం = స్వయముగా; 

[పదుగే = ఇదు మన ది. ప్రదుగ్గె పన ఇచ్చును ఎది 

తాత్సర్యము : గొప్పకీ రి గలవాడు, దయాళాలి, సంరక్షణచే సర్యబాధ లు 

శమించు తీరున అభ్యుదయము గలిగించువాడు, కుబేరునితో సాటియెనవాడునై న 

ఆ దుర్యోధనుని దయాది సద్దుణములచే ఆర్హ్రతపొందిన భూమి స్వయముగానె 

భనములను ఇచ్చుచున్నది. 

అలంకారము : నమాసో 
| 609 

వ్యాఖ్యానము : (ప్రజాకేమంకరములె న యు తమ కార్యములు చెయుచు 
[ రు వాటి 

దుడోధ నుడు దయాదానాదులతె న యుదారగుణములను (పడర్శించు చుండెను. 
(on 

ఆతని గుణములచే అనుర కయె చేపు వచ్చినదా యన్నట్టు భూమి స్వయముగో 
అల. Qa (గ గ్గ | 

ఆత నికి ధనములను (పసవించుచుండెను.,' వసూపమానస్య' అసి దుర్యాధసునకు 

కుబేర సామ్యము చెప్పబడుటచే ఆతని అర్జాభివృద్దికి ప్రాధాన్యము సూచింప బడి 

నది. వనమందున్న ధర్మజునకు ధర్మాభివృది యగుచుండ, రాజ్యమందున్న 

చుర్యోధనునకు ఆర పురుషార్థము వర్షెల్లు చుండెనని భావము. ఈతిబాధలు లేనం 
ua 4 

దున ధనధాన్య వృద్ది "పెలుగా జరుగుచుండెను. ధనధాన్య సంపత్సమృది గదిగించు 
© గ్రా a 

చున్న ఆతని పట్ల ప్రజలు విశ్వాసము గలిగి యుండిరని సూచన. 

“ఉపస్నుకా”, “(ప్రదుగ్గే' యను శబ్దముల బలమువల్ల చక్కగా రక్షింప 
బడిన ధేనువు యజమానికి స్వయముగా ఆనుర క్తయై దుగ్గము లిచ్చుట యను 

నర్తాంతరము గమ్యమానమగుట చే సమాసో క్షి అలంకారము. గుణములచే ఉప 
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స్నుత కాకున్నను అయినట్లు భావింప బడుటచే ఉక్పేక్షాలంకారధ్వని. య 

మానమెన గోపునకు మేదినికి భేదమున్నను లేనట్లు “ప్రదుగ్గే' యను (క్రియ 

సూచింప బడుటచే అభిదాతిశయో క్షి ధ్వని. 

శో మపౌజసో మానధనా ధనార్చితా యూ 
గ 

ధనుర్భృత సృంయతి లబ్ద కీ ర్రయః 

న సంహాతా స్తస్య న భిన్న నృత్తయః 

(ప్రయాణి వాంఛం త్యసుభి సృమీహితుమ్. [9 

పదవిభాగము : మహౌజసః, మానధనాః, ధనార్భితాః, ధనుర్చుతః, 

సంయతి, లబ్బకీ రయః, న, నంహతాః, తన్య, న, భిన్నవృ త్రయః, ప్రియాణి, 

వొంఛంతి, sa సమీపాతుం. 

అన్వయము : మహౌజసః మానధనాః ధనార్చితాః సంయతి లబ్రికీర యః 
న సంహతాః న భిన్నవృ త్రయః ధనుర్భృతః అసుభిః తస్య టప్రియాణీ హ్. 

హితుం వాంఛంతి. 

అర్ధము : మహా __ ఓజసః = గొప్పళ కి గలవోరుప మానద నాశము 

మానమే ధనముగా గలవారు; ధన _ అర్చితాః == ధనముచే పూజింపబడిన వారు; 

సంయతి = యుద్దమునందు; లబ్ద.కీ ర్తయః = పొందబడిన క్షీ ర్రిగలవారు న_సం 

హతా == స్వార్ధము కొటికు ఏకము కానివారు; న_భిన్నవృ త్రయః = పరస్పర 

విరుద్ధ (ప్రవర్తనలు లేనివారు నైన; ధనుర్భ్భతః = విలుకాండ్రు అసుఖిః = 

(పాణములచ; తస్య = ఆ దుర్యోధనునకు; ప్రయాణి = (పియములను; సమీ 

హితుం - చేయుటకు; వాంఛంతి = కోరుచున్నా రు. 

తాత్పర్యము : గొప్ప బలముగలవారు, మౌనమే ధనముగా గలవారు, 
ధనముచే అర్బింపబడినవారు, యుద్ధమున లబ్లకీ రులు, స్వార్థము కొరకు ఏకము 
కానివారు, పరస్పర విరుద్దముగా వరి ంపనివారు నెన ధనుర్ణరులు తమ 

ప్రాణము లర్బించియెనను ఆ దుర్యోధనునకు ప్రియములు చేయగోరు 
చున్నారు. 

అలంకారము : కావ్యలింగము, పరికరము. 



(పథమ సరము gl 
గ 

వ్యాఖ్యానము : (పతాపవంతులు, మానధనులు, యుద్ద ముగి లబ (ప్రతిష్టలు 3 

నెన మహావీరులను దుర్యోధనుడు ధనములచే అర్చించి విశపజ ము కొనెను, 

సారు ఆత సిపట్ల కృతజ్ఞతా భావము గలవారై. స్వార్థ పరత క చే ఆతని య 

థిరు 

[ 

ముగా కూటమి "కట్టుటకాని, పరస్పరము విరోధించి ఆతనికి 

౦చుటగాని చేయక అతనిపట్ల బద్దె ద్దానురాగులై బుణ క స్వామి 

ర్యసాధనయందు ప్రాణముల నై. న “కోత్పోవ సిద్దముగా నున్నారు. అబి మహో 

వీరుల బలమును చూచుకొని దురో కధనుడు యుద్దము అనిదార్య మైనచో విజ 

యము తనకే లభించునన్న ధె ర్యముతో పసరు. 

దము సవ చ (౨ 

ల స గ్ర 

మానధనత్వాది వి శేషణములు సాభిప్రాయములగుట చె ఏ పదికరాలంకారము. 

ఆ విశేషణములు (పాణార్పణ సంసిద్దత కు సాతువులుగా నిబంధింప బడుట చే 

కా న్య లి లింగాలంకారము. ఈ See సల స్వత ౦[తములుగా నుండుట చే 

లి రని a‘ 
6 మ్ 

అ 

శో॥ మహీభ్వతాం సచ్చరిత్ర శర 8 డయా 
గా y య Len 

సృృవేద నిశ్శేష మశేషిత [(క్రియః 

మహోదయ స్తస్య హితానుబంధిభిః 

(పతీయకే ధాతు రి వేహితం ఫలై 8. 20 

పదవిభాగము : మహీభృతాం, సచ్చరి తే తె8, చరై ర్ క్రియాః, సః, బట 

నిశ్శేషం, అశేషిత[కియః, మహోదయెః, తస్య, హితాను బంధిభిః, (పతీయతే, 

ధాతుః, ఇవ, ఈహితం, ఫలె 8. 

అన్వయము : అగేషిత క్రియః సః సచ్చరితై* చర్చైః మహీభృతాం 

క్రియాః నిశ్శేషం చేద; ధాతుః ఇవ తస్య ఈహితం మహోదయైః హొతాను 

బంధిభిః ఫలె 8 [పతీయతే. 

అర్థము : ఆశేషిత = సమా ప్రము చేయబడిన; [క్రియః = కార్యముగల; 

సః == ఆ దుర్యోధనుడు; సచ్చరితై. = యోగ్యమైన చరిత్రముగల; చరై 8 = 

చారులచేత; మహీభృతాం = = రాజుల యొక్క; కియొః = క్రియలను; నిశ్శేషం = భం 

సంపూ ర్హముగా; వేడ = తెలిసికొను చున్నాడు; ధాతుః- ఇవ = (బ్రహ్మ యొక్క 
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రన్ లె; తస్య వా వానియొక్క్ల | ఈపొతం౦ం = —-= = ప్రయత్నము; మహోవయెః __ 
(“ne 

గొప్పయభివృద్ధి గలవి; హిత __ అనుబం ధిఖిః = = మేలును అనుసరించునని ని యైన; 

ఫలె 8 = ఫలములచేత ; పతీయశే = తెలియబడు చున్నది. న్న 

లా 

తాత్పర్యము : సమా పము చేయబడిన కార్యములుగల ఆ దుర్యోధనుడు 
యోగ్యమైన నడవడి గల గూఢచారులచే రాజులయొక్క క్రియలను సంపూ ళ్ల 
SST On ఇ) న్నాడు. (బ్రహ్మయొక్క (ప్రయల గ్ర ముపలె పి దుర్యోధనుని 

(పయత్నము గొప్ప య భివృద్ది గలిగి హితానుసారులై లన ఫుములచేత తెలియ 

బడుచున్నది. 

అలంకారము : ఉపమ. 

వ్యాఖ్యానము : దుర్యోధనుడు మిక్కిలి జాగరూకుడై యథాకాలమున త 

కార్యములను చేయుచ్చు ఇతర రాజులు పి ఏ కారణములవల్ల. ఏకా ర్యములు చేయు 

చున్నారో ఎప్పటికప్పుడు విశ్వాసపాతులు, నిపుణులు నైన ఇ దారుల వలన దెలిసి 

కొనుచున్నాడు. (బప క్యూ దెవుడు ఏకార్యమును ఏల చేయుచున్నాడో తెలిసికొన 

శక్యము కాసట్టు దుర్యోధనుడు ఏ కార్యమును ఏల చేయుచున్నాడో ఆ కార్యఫల 

మును బటి తెలిసికొ న వలసినదే తప్ప ముందుగా తెలియశక్యము గాకున్నది. 

మ్ (తరహస్యములను ఆతడు అంత భ(దముగా రకించుకొను చున్నాడు. 

నీవు ఆతని రహా ాస్యములను దెలిసికొను చున్నళ్లై ఆతడును నీ రహస్య 

ములను గూఢచారుల వలన డెలిసికొనుచునే యున్నాడు అని భావము. దుర్భో 

ధనుని కార్యారంభములు (బ్రహ్మా కార్యారంభములతో ఉపమింపబడుటచే ఉపమా 
లంకారము. సురక్షీతమై సుప్రయు క్ర కృమైన దుర్యోధనుని మంత్రము ఆతనికి 

హిత కరమైన మహాఫలములను సమకూర్చు చున్నది. స్వరాష్ట్ర్రమునందలి వృతా తాం 

త ములను  డెలిసికొనుచున్న జే దురై కధనుడు పరరాష్ట్రము అందలి రహస్యము 

అను గూడ తెలిసికొను చుండెను. 

కోన తేన సజ్యం క్వచి దుద్యతం ధనుః 
భాం 

కృతం నవా కోప విజిహ్మ మాననమ్ 
గుణానురాగేణ శిరోభి రుహ్యూతే 

నరాధిపై ర్మ్యాల్య మివాస్య శాసనమ్, 21 



పదవిభాగము : న, తెన, సజ్యం, మత ఉద్యత ౦, ధనుః, కృతం 

న, వా, కోపవిజిహ్మం, ఆననం, గుణానురాగేణ శిరో బిక ఉహ ల సరొడి మశ 
నూ 

మాల్యం అము అస్య, సత 

అర్థము కేన = ఆ దురెాధసుసిచ;? క్వచిత్ చా ఎచ్చటను; సజ?౭౦ = 

నారితో గూడిన; ధనుః = విలు; స_ఉద్యత౦ == ఎ త్తబడలేదు; ఆననం-వా == 

ముఖమెనను; కోప __ జగ టినా. = సటెల మైనదిగా; 

చయబడలదు; నరాధి పెః == రాజులచత; అస్య 

ఆత ట్ న aaa ow వస్ ఇ —_ సళ దండసలె; శిరొభిః = శిరస్పులచట; ఉహ్యాతే = వహాంపబడు చున్నది. 

తాత్పర్యము : ఆ దుర్యోధనునిచె నారి గాడిన ధనువు waa త్త 

బడ లేదు ముఖమెనను కోపముచే కుటిలము చేయబడలేదు. రాజులచేత ఆతని 

యాజ్ఞ గుణములందలి (పీతిచేత పూలదండనలె శిరస్సులచే వహింపబడు 

మున్నది. 

అలంకారము : ఉపమ. 

వ్యాఖ్యానము : పరరాజులను వశపరచు కొనుట క్రై దుర్యోధనుడు సామ 

దాన భేదములనే తప్ప దండమును ప్రయోగించుట లేదు. ఆతడెన్నడు విల్లెక్కు. 

'పెటలేదు. అతని ముఖమెన్నడును కోపముచే వికృళము కాలేదు. ఆతని దయా 

వ! గుణములచేత నే వశీకృతులై న రాజులు ఆతని యాజ్ఞ లను పూలదండలను 

వలె శిరస్పులందు ధరించుచున్నారు. దుర్యోధనుని మిత బలసంపద యిందు 

వ్యక్తము చేయబడినది. 

శాసననమునకు మాల్యముతో సాదృశ్యము చెప్పబడుటచే ఉపమాలంకారము. 

ఈ యౌ పమ్యమువల్ల దుర్యోధనుని శాసనముల మార్జవము, రంజకత వ 

మగు చున్నవి. “గుణ, శబ్దమునకు ఆజ్ఞల విషయమున దయాది గుణములు, 

మాల్యవిష షయమున సూత్రము అసి యర ములు (గ్రహింప వలెను. మాల్యపకి 



ం ‘3 ర్ట ష్ 8 చ ఇ వో దున సౌరభవర్షాడి గుణము అను నర్థమును కాడ గ్రైటాంవ. వచ్చును. సమాన 
వది గ్ 

దాము శేషా[శితరమగుబచే ఇందరి యుసమ శేషాన పాణితమని భానింస 
“రి గా 3 

దగును. 

శ సె కరాజణం గ వయానసొాదపిం 
గా ఆ య 

గుధాయ దుశ్యాసన మద శాసనః 
థి 

క వా చి గ శ ఒం ఇ న్న కీ 

మఖష్యఖిన్నో౬నునుళ ః పురోధిసా 
౮౫ 

x ఇ” జప FF జ్ డా 

ధినొతి హవ్యన హిరణ్యంతసమ్. , 22 

+ 

at జ ఎ క ల్ తి కమ ఇ ఏ ల ఇ హ్హ ' 

సదదిభాగ అం ven య్ ౨రొాజులవ్లి, నూ "పన్ ద్దితి త్ నిధాయ , దుళశ్ళా 

re te ళో ఇ 

శాసనః, మఖ, అభిన్నః, అనునుతః, పుర్ లోతసా, -దినోతి, 

అన్వయము :' ఇద్ద శాసనః సళ నవయౌననోద్దతం దుశ్ళాననం' యౌవ 
రా జ్యే నిధాయ పురోధసా అనుమళః అఖిన్నః మఖేమ హవ్యేన హిరణ్యరేతసం 

ధినోతి. 

అధర్మము : ఇద్దంకౌసనః వూ దీ ప్రమైన శాసనదుగల; సః = €@ దుర్యో 
(a 

ధనుడు; నవ = (1 కొత్త యౌవన = యౌవనముచే క ఉద్దతం చై గర్వితుడై న; 

హితుసనిచ; అనుమతః._ అనుమతింప బడినవాడె; 

అఖిన్నః =' శ్రమలెనివాడై ; మఖేమ .= యాగములందు; హే న_ హోమ 
వూ 

(ద్రన్యముచెత; బారణ$ః లరతన౦.- ఆగ్నిని; ధినోతి = నంతో షపెటు _ 
FE) ల | పహ ॥ స ళ్గ జ ర్త ద రై | 

యౌవనముచే దర్చితుడెన దుళ్శాసమని యువరాజ పల్ల జ ఉంచి పురో 
హితునిచే అనుమతింప ' బడినవాడె. శ్రమయెజుగక యాగములందు ఆజ్యాది 

నూ 

హవిస్సుచే అగ్నిని ఆరాధీంచు చున్నాడు. 

వ్యాఖ్యానము :' దుర్యోధనుడు ' రాజనీతిని, పొలనా విధానమును మాత్రము 

స యించుచు వానిని అనుష్టించు భారము" దుశ్శాసనుని పె నుంచెను.” నవయౌొవ 
యా 

నముచే గర్వించియున్న దుశ్ళాసనుడు యువరాజ పదన్దు షె అన్నగారి శాసనములను 



టా 
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పూరడ అర యుప, 
(a 

దురంతా, బలవ దిషరొ దితా. 

మండలం ఆవారిఢి ఇఒ. 
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లీ రాయతి 
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ae) 
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థి. 
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వెరము దురంత మెనదిగదా. -- కాలా 
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వ * అణగిపోయిన రాజులుగలఏ3, నిశ్చలమైన భవిష్యముగలది 

మెగ  భఘామండలమును సముద్రతీర పర్యంత త్రము శాసించుచున్న వాడ య్యు 
ఓ 

ఆ దురోోధనుడు నీవలన కలుగనున్న భయములనుగూవ్చె యాలోచించుచునే 

యున్నాడు. పొరా! బలవంతులతోడి వె వై అము దురంత మెన 
యా 

అలంకాశము : అర్షాంతరన్యాన ము. 
(a) 

వ్యాఖ్యానము : జానపదులు, పౌరులు, సీరభటులు, రాజన్యులు తన 

ఎసురి క్రులై యుండ గా దుర్యోధనుడు సార్వభౌముడై సము ద్రపర్యంత మైన 

భామండలమును ఎదురులేక పాలించుచుండియు ధర్మజునివల న భయమును 

ంచుదునే యుండెను. తా నెంత అక్ష బలమును, అంగ బలమును సంపా 

ంచినను అవి పాండవుల ధర్మ బలమునకు, దై పబలమునకు సొటిరావని దుర్యో 

థను డెజుంగును, 

(ie 0 షె 
లీ 

pb { 

తాను వర్తి ంచి చెప్పిన దుర్యోధన వై వె భవమును విని ధర్మరాజు రాజ్య పునః 

పాపిని గుణించి యనుత్సాహి కాకుండుట కె. వనచరుడు దురో వ్రధనుని హృద్గత 

మైన భయమునుగూక్చి (ప్రసంగించెను. “చింత యత్యేవ” అని నొక్కి చెప్పి 
mr బలవద్విరోధిత దురంతముగదా యని లోక ప్రసిద్ద మైన సత్యముచే తన 

మాటను సమర్తీంచుచున్నాడు. 

దైవ ధర్మ బలములుగల ధర గ జునివలన దుర్యోధనుడు (పమాదమును 
శంకించుచున్నాడు అను విశేష విషయము బలవంతునితోడి వె వె రము దురంతము 
గదా యను సామాన్యవిషయముచే సమర్జి ౦పబకినవి గనుక ఇది యర్జాంతర 
న్యాసాల అలంకారము. 

శో కథా(ప్రసంగేన జనై రుదాహృతా 
దనుస్మృతాఖండలసూను విక్రమః 

తవాభిధానా ద్య్యథతే నతాననః 

సుదుస్సహో న్మం(తపదాది వోరగః, 24 

పదవిభాగము : కథా మ. జనై 8, ఉదాహృతాత్, అనున్మృతా 

ఖండల సూను విక్రమః, తవ, అభిధానాత్, వ్యథతే, నతాననః, సుదున్నవోత్ర్, 
మం త్రపదాతీ , ఇవ, ఉరగః. 



పథమ సర్లము 97 
Nn 

అన్వయము : కథా ప్రసంగేన జనె ౪ ఉదాహృతాత్ తవ అభిధానాత్ _ 

అ సూను విక్రమః సః సుదుస్నహాోఠ్ మం[తపవాత్ ఉరగ ఇవ వ. షల (| a 

శ్ గ్ర తై ల్రలాఖండ G 

పీ ద అర ని 

నె తాసనః (సన) వ్యథ తె. 

అకము : కథా = గోషులయొక్క; వ్రసంగేన = ప్రసంగముచేత; 
థి ల 

ఆనె 8 = జనులడే; ఉదాహృతాత్ = బరొ_నబడిన; తవ = నీయొక్క; అభిభొ 
న్ా లో వావి గ a జడ 

నాతి = నామధయము వలన; అనుస్మృత = స్మరింపబడిన్వ ఆఖండల = 

ఇంద్రునియొక్క; సూను == కుమారునియొక్క_; విక్రమః = పరాక్రమము గల 

వాడె; = ఆ దుర్యోధనుడు; త_వ = తార్వ్యుని యొక్కయు, వాసుకి 
యా 

కాని, మం(త్ర_పదాత్ = మంతతశబము వలన; అనుస్మృత == స్మరింపబడిన; 
లు 

e ల _- నియొకుం.; సూను _తముడె న విమవయొకు.?; విస ఆఖండల == ఇంద్రునియొక్క_; ను డన మవుయొక్క య. 

ఆయిన గరుడునియొక్క; కమః = పాదఠక్షేపముగవప; ఉరగ౭_ఇవ = పామువరే; 

నత చ ఆననః._సన్ = వంచబడిన ముఖముకల వాడగుచు; వ్యథ శే = దుఃఖపడు 

చున్నాడు. 

తాత్పర్యము : కథా (ప్రసంగ వశమున జనులచే పెర్కొానబడిన స 

'ధేయమువలన _ స్మరింపబడిన అర్జున పరాక్రమము గలవాడై ఆ దుర్యోధనుడు 

తార్జ్యునియొక్కయు, వాసుకియొక్కయు నామధేయములు కల దుస్సహమైన 

మంత్ర శద్దము వలన న్మరింపబడిన యిందద్రానుజు డైన విష్ణుని పక్షియగు 

గరుడుని పానకేపముగల ఉరగమువలె నతానను డై దుఃఖపడుచున్నాడు. 

అలంకారము : ఉపమ, శేష, 

త 

నను, ధర్శ్మశాదుల (పసంగము వచ్చినపుడు మాత్రము తన హృదయ 

మందరి భయమును అణచిపెటుకొన జాలకున్నాడు. ప్రసంగ వశమున ధర్మజుని 
ఉట 

రు వినబడినంత నే ఆతనికి అర్హునుని వర్మాక్రిమము గు రువచ్చును. "వెంటనే బీ Pol 

ఆతడు అప్రయత్నముగా తలవంచుకొని వ్యథపడును. ఈ చెష్టావి శేషమును బట్టి 

వనచరుడు దుర్యోధనుని హృదయగత మైన భీతిని (గ్రహించెను. ధర్మజుని పేరు 

విన్నంతనే దుర్యోధనునకు అర్జునుని పరా[క్రమమె గు ర్తువచ్చునుగాని భీముని 

భుజబలము గు రురాదు. భీముడనిన దుర్యోధనునకు లెక్కలేదు. విశేషించి యీ 



ప్ర కిరాతార్తు నీయము 

1 rm ద్ Fe wf ౧ మారి అ ఇ మ రు అగ అష న ర ర ఘు 
కావ్యము కిరాతారునయము కనుక దురొఢనుడు అర్హుసుని (ప్రతాసమునణ న్యాం౦ఒ 

౧2 ke అవ 
ప్వ్ీ 

ననుజ ఉచితము. 

నామ గహణమ్”' mse "త వి అను. నక్షరములచే తార 

నామములు (గ్రహాంపబడును. INCRE నాగశ తుప్పు; వాసుకి సాగ 

పేరులు వినబడినంతనే పాములు భయమువలన, భ 

కొనును. ఇట్లు “త వాభిధానాత” అను పదబంధమున 60 

“ఆఖండలసూను విక్రమః” - అను. పదబంధమునందున్ను 

కనుక అలంకారము శే 
చున్న ది గనుక. క్రేషోప 

స్ో ల్ శో 

మూల లత ర వతు; 

" ధర్మజుని. పేరు విన్నంతనే దుర్యోధనుడు అర్జునుని విక్రమమునే 

స్మరించు .ననుట వలన దుర్యోధనునకు ధర్మజుని. ప కలే: ఫీముసి 

భుజబలముక 9 "నె, అర్జునుని విక్రమమే యెక్కువ భయ హేతు వగుచున్నదని 

భావము. 

శో ళు ఈ ర్న అ ము ye AR తదాళు కర్తుం త్వయి జిహ్మ ముద్య తె 

విధియతాం .త్మత విధయ ముత ర్రమ్ 
న : అణాల 

పర (పణీతాని వచాంసి చిన్వత్వాం 

పవృ త్తి సారాః ఖలు మాద్భశాం గిరః. ఖే 

సదవిఖాగము : తత్, ' ఆకు, - కర్తుం, త్వయి, జీహ్మం, ఉద్యతే; 

విధీయతాం, తత్ర, వి ధేయం, ఉత్తరం, పర(పణీతాని, వచాంసి, చిన్వతాం, 

(వవ త్తినారాః, ఖలు; మాదృశాం, గిరః. 

అన్వయము వ తత్ wa జీహ్మాం కరుం ఉద్యశే తత సిణియుర 
అత 

ఉ తరం ఆశు విధీయతాం; పర(ప్రణీతాని వచాంసి చిన్వతాం మాదృశకాం' గిరః 

(పవృ తిసారాః ఖలు. | 

అర్థము : తత్ == అందువలన; త్వయి = నీయందు; జిహ్మం = కపట 

మును; కర్తుం = చేయుటకు; ఉద్యతే .= పూనిన; తత్ర. == ఆతనియందు; 



(పథము సర్గము 3 
\ గం 

వ బా అగ జ సశ. రిం న్ whys ఒర ద్ని క్ట 
౮ నా చయనగిన పైదిరి మా చెర్ల య ౦ డస్ట్ కనా న్ వ్ర వ ; ఉఊర్తి (ప్రతరాంము; ఆకు శ ఘముగా; 

wR వాదు సస ళ్ 5 | వ చితింకుతార అ దయదిడుగాక; పస ఆ ఇతరులచె; (పణీతాని — చెప్పబడిన; — వ 

క్ ర శర లు అద్య రో దు 3 
పారస్ జా వాకిరు.లసు; చిన్వతాం = సం గబాంచు నటి; మావుళశాం _ మావంటి oer 

పజ Pla 4 ars సా 6 శా అర క మాల అం ఖో pre 

mo అనరు రై fio చది క్క లు; (పబ్బ తిని అంరి=ఖములి wea వారలు మాత (వాక 

నారముగా గలవిక దా 

ఆ దురోధనునియందు చేయదగిన (వతీకారము sm ; 
సరుఅడే బలుకొబడినె "మాట సర్మగహీంచు మానంటిచారి వచనములు 

a] వ్యాఖ్యానము : దుర్యోధనుడు ప్రశారంజకుడై అంగబలమును అ 
బలమును వ వృద్దిచేసికొ ను చున్నాడు గనుక అట్టివానిని జయించి రాజ్య భాగమును 

నంపొదిం కొను చెట్టా యని ధర్మజుడు చింతింప నక్క_రలేదు. ధర్మజుని పెరు 

వినబడినంళ నే దుర్యోధనుని యందు భీతి యుప్పతిల్లుచున్న ది, కనుక ధర్మరాజు 

నిరుత్సాహ సడనక్కర లెదు, తనపట్ల కపటము (ప్రయోగింప జూచుచున్న 
దురోఃధనుని 'పరాభూతుని గావించుటకు వలసిన (యత్న ములు ధర్మజుడు 

స్మీఘ్రముగా అనుష్టింప వలసి యున్నది. ఇది గూఢచారిగా వనచరుడు వ్యక్త 
పరచిన యభిప్రాయము. తాను చూచినది, విన్నది చెప్పుట టయే చారకృృత్యముగాని 

(ప్రభువునకు ఉపాయములు ఉపదేశించుట చారుని ధర్మముకాదు. కనుకనే వాడు 
వాంటి పదేశము చేయలేదు. అట్లు చేయకుండుటను మావంటివారి మాటలు శేపలము ళ్ 

a 

వా రాపప్రధానములె. కడాయని యర్జాంతరముచె సమర్థంచుకొను చున్నాడు కనుక 
జ్ 

సద్ యర్షాంతరన్యాసము. 

వనచరుడు చారకృత్యమున నారితేరిన వాడేకాని ధర్మనీతి శాస్త్రములందు 
ఏప్పుణుడు కాడు," కనుక (ప్రతీకార ప్రయత్నము ' చేయవలయును అని సూచన 
మాత్రము చేసి వాడు తన ప్రసంగమును విరమించెను, 



es శో ఇతీరయితాం గోర మాత త్కింయ 

నీలీ 
అం కా అ కన గూని త 

గక ou R వపసపంటివ యి ౩ 

పార వ ద్వ కిల రం Sane దియా యు 

తదాచ చక ఒనుజసన్నిధా వచః. a 

పదవిభాగము : ఇతి, ఈవయిత్వా, గిరం, ఆ త సత్ర యే, గతే, అథ, 
పత, వనసంనివాసినాం, ప్రవిశ్య, కిబ్దా సదనం, మహీభుజా, తత్, ఆచచక్షే 

అనుజసన్నిధౌ, వచః, 
ఛి 

క అన్వయము : ఐనేెసంనివాసినాం పత్యా ఇతి గిరిం ఈరయితాం ఆత 
ధా 

ఇట్ల ని ఆ ఇ ర్వా ద త్ మళీ a ఇ” a అ రా ణా స(త్కియె గత (సతి అథ మదాభుజా కృష్టాసదనం (ప్రవిశ్య అనుజసన్ని ఢౌ 

తత్ వచః ఆచచక్ష. 

అర్థము : వనసంనివాసినాం = ఆటవికుల యొక్క; పత్యా = నాయకుడు; 
ఇతి - ఈ విధముగా; గిరం = వాక్యమును; ఈర యిత్వా = సలికి ; ఆత్ర. 
సత్రియే = పొందబడిన సత్కారముగలవాడై; గతే (సతి) = వెడలి 
పోయినవాడు కాగా; అథ == అనంతరము; మహీభుజా = ధర్మరాజు చేత; కృష్ణా_ 
సదనం = (ద్రౌపది మందిరమును; ప్రవిశ్య == ప్రవేశించి; అనుజ = తమ్ముల; 
సన్నిధౌ  సమక్షమందు; తత్ = కిరాతుడు చెప్పిన ఆ వచనము; ఆచచక్షే _ 
చెప్పబడెను. 

తాత్సర్యము : కిరాతనాయకుడు ఈవిధముగా వాక్యము పలికి పొందబడిన 
సత్కారము గలవాడై వెడలిపోగా అనంతరము ధర్మరాజు (దౌపదీ భవనము 
ప్రవేశించి తమ్ముల సమక్షమున ఆ వనచరుడు చెప్పిన మాటను చెప్పెను. 

వ్యాఖ్యానము : వనచరుడు తెలిపిన యంశములు చాల (పయోజనకరము 
నవి. దుర్యోధనుడు బలపడు చున్నాడనియు, ఐనను భయపడుచునే యున్నా pCi 

దనియు. ఇప్బిన. బారునిమాటలు. ..ధర్మజాడు ప్రతీకార: షవయత్వముతయ 
వలయుననియు, మిక్కిలి శీఘముగా, శ క్రిమంతముగా చేయవలసి యున్న 
దనియు ధర్మజున క రవ్య 

డాత నిని సత్కరించి సంపివై చి వెంటనే (ద్రౌపది సదనమునకు బోయెను, 
అచ్చటికి తమ్ములను రప్పించెను. అందరు వినుచుండగా చారుడు తెచ్చిన 

ఆటో ప ఉష 
య మును వ్యక్తము చేయుచున్నవి, కనుక ధర్మజు 
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© ఇ లు విని ము 

దిని విని, వారి పలన తనక 
a 

వము 
నే 

నీ 
అన్న 
సనో 

నూ 

అనుభపించినది (ద్రౌపది. ధర్మజుడు అనువదించినచారవా 

లి 
ఒన్ 

పా! ౦ప మొదలిడినది ఆమెయే. కౌరపుల అభి; 
ta] ్యసి ల! న్ 

ఊప: 
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గలిగిన యవమానములను స్మరించి (దొపది [కోధిము ఉచ్చీపిఠి మైనది. (ప్రశాంతి 

ముగా సమయావసానము కొజకు వేచియున్న ధర్మజుని క్రోగమును గీపింపజే!? 

జారుడు సూచించినట్లు ఆయనచే వెంటనే ప్రతీకార [ప్రయత్నము చేయించ 

నని (ద్రొపది క్రోభసందీపకములై న వాక్యములు పలుక సారంభించెను. 

ల చ న క 
(+ 

ల h 
A 

fey ర్ త్తే te ae £o (+ నే 

ధి 

తథాపి వక్తుం వ్యవసాయయంతి మాం 

మయా దురాధయః. వికి ల ల bes ce ల 

పదవిభాగము : భవాదృశేషు, (పమదాజనోదితం, భవతి, అధికేపః, 

కవ, అనుశాననం, తథాపి, వకుం, వ్యవసాయయంతి, మాం, నిర సనారీ 

సమయాః , దురాధయః. 

అన్వయము : భవాదృశేషు (ప్రమదాజనోదితం ఆనుశాననం అధిక్షేపః 

ఇవ భసతి; తథాపి నిర స్తనారీ సనుయాః దురాధయం మాం వకు౦ వ్యవసాయ 

యంతీి. 

అర్థము : భవాదృశేమ == నీవంటి వారియందు; (పమదాజన = శ్రీ జన 

ముచే; ఉదితం = పలుక బడిన; అనుశాసనం = ఉప దెశవాక్యము; అధికేపః _ 

ఇవ == తిరసా-రమునలె; భవతి = అగును; తథాపి == ఐనప్పటికిని; నిర న 

తిరస్క_రింపబడిన; సారి స్త్రీలయొక్క_; సమయాః తకరముటటత చరా 

ధయః == దుష్టములై న మానసిక వ్యధలు; మాం = నన్ను;వకు ౦ == సలుకుటకు; 

ద్యవసాయయంతి = _పేరేపించుచున్న వి. 

తాత్పర్యము : ,సీవంటివారిపట్ల స్తీ జనముచే సలుకబడిన యాజ్ఞారూపము 
అయిన వాక్యములు తిరస్కారములవలె కనబడును. అయినప్పటికిని తొలగ 

_దో యబడిన త్రీ జనోచితాబారములుగల మానసికవ్యథలు నన్ను మాటాడుటకు 
(పేరేపించుచున్న వి. 

వ్యాఖ్యానము : “(ప్రవిశ్య కృష్ణాసదసం మహీభుజా తదాచచక్షేఒనుజ 

సన్నిధౌ వచః” అను 2వ ళ్లోకమందలివాక్యమునుండి “మహీభుజా కృష్ణా ఆచ : ల 



p 

బతు నర మ శ 
Fa 

ఆత 

బొకే” ధర్మరాజుచేత (ద్రౌపది చెప్పబడెను అని ధ్మరాజు తమ్ముల సమక్షమున 
చారు వాక్యమును (దొపదిని ఉద్దేశించి చెప్పను అన్న య ధ స్ఫురణ ముండుట 

చౌపదియే తొలుత మాట్లాడ 'సారంభించె ను ధర్ ర్మజునివంటి నీతి విశారదునకు 

కొ స్త్రీ రాజనీతి విషయమున ఉప దేశింపబూనుట అసమంజసము. అది తర 

సారముగా గూడ తోచవచ్చును. కనుక దౌపది తాను "నీతి బోధించుటకు 

అ ర్థాతగలది కాకపోయినను అవమానములవల్ల గలిగిన దుష్ష్వములైన షో 

ధులవలన (పేరేచబడి మాట్లాడ బూనుకొన్నట్లు క్షమార్చణ పూర్వకముగా 

ఉప క్రమించుచున్న ది. పరాభవ "దుఃభాచేశమున సక వశమై తాను సలుకుటయందు 

tb 

గ 

గ ర 

శ్ 
న్ 

కిం 

గాని, పలుకటోవుమాటలందుగాని అనౌచిత్యమున్న చో ధర్మజుడు తమింపవ లెనని 

డ్రొపది కోరిక. 

ఆనుశాసనము అధికేపమువంటిది అగును అనుటవల్ల నిజముగా అధి 

క్షేషము కాదనియు, అట్లు తోచునది మాత్రమే యని కనుక క్షమార్త మని ద్రౌపది 

ఆశయము. 

ల్లో అఖండ మాఖండల తుల్యధామథి 

(= అస అ ఆ 
శ్చిరం ధృతా భూపతిభి స్యవంశ జె 8 

~ లు నే తి ము టట 
తిషియాత్మ హస్తన మలా మదచ్యుతా 

మతంగజేన (సగితాఫ వనితా, 29 
జ 

పదవిభాగము ;: అఖండం, ఆఖ౦డల తుల్యధామభిః , చిరం, ధృతా, 

అోౌూషపతిభిః, స్వవంశజై £, తయా, ఆత్మహ సే న, మహీ, మదచ్యుతా, మతం 

గజెన, (సక్, ఇవ, అపవరితా. 
జ 

అన్వయము : ఆఖండల తుల్యధామభిః స్వవంశజై 8 భూపతిభిః, చిరం 

అఖండం ధృతామహీత్వయా మదచ్యుతా మతంగజేన [సక్ ఇవ ఆత హ _ న 

(సనా. 

అర ము : ఆఖండల = దే వేం ద్రునితో; తుల్య = సమానమెన; 
ధామభిః = (ప్రభావముగల; స్వ = నీయొక్క; వంశజె ౪ = వంశమందుబుబిన; 

యు ర) 

భూపతిభిః = రాజులచేత; చిరః ఇ చిరకాలము, అఖండం = అవిచ్చిన్నముగా, 
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మై 

శృతా = ధరింపబడిన, మహీ = భూమ్వు త్వయా = నీచేత మదచ్యుతా = మదము 
సవించుచున్న; మత రగజన ని 5 

ఆత్మ = నీయొక్క; హస్తేన = చేతిచే; అపవర్షితా = విడిచిపెబ్దబడినది. 
ఇనా 

తాత్పర్యము : దేవేంద్రునితో సమానమైన (ప్రభావముగల నీ వంశజులె. న 
రాజులచే చిరకాలము అవిచ్చిన్నముగా ధరింపబడిన భూమి మదము (్రవించుచున్న 

ఏనుగుచేత పూలదండవలె నీ చేతిచే విసరివేయబడినది. 

అలంకారము : ఉపను. 

వ్యాఖ్యానము : భరతాది పూర్వచ(క్రవర్తు లచే అవిచ్చన్న ముగా ధదింన 

డిన భూమి ధర్మజునిదే ఆకారణముగా విసరివేయబడినది. ఇది మదగజముచే 

పూలమాల నిర య. విసరి వేయ బడుట కో Mais కనుక ఉపమాలంకా 

రము. పూలమాలను విసరివేయుటకుగాని, మరల స్వీకరించుట కుగా ని మదగజము 

ఇ. ధర్మజుడు ను అకౌరణముగా వదలి పెట్టిన రాజ్యమును తిరిగి 

తీసికొనుటకు సమర్దుడు. కనుక అట్టి ప్రయత్నము చేయవలెనని (ద్రౌపది యఖి 
(సాయము. “ఆక్మహసే న” అనగా చేతితో, తొండముతో అన అర్థ ద్వయము. 

ధర్మజుడు పొచికలాడి రాజ్యము కోర్పోవుటచే ఆయన రాజ్యమును చేతితో విసరి 

వై చినై. 

3 

నీవు మదగజము వంటివాడవు. సర్వసమర్దుడవు. రాజ్యమును నిష్కారణ 
ముగా వదలిసె తివి అని నింద, కోరినచో మరల దాని ని స్వీః 3 రించుటకు సమర్హు 

డవు అని స్తు తి. ఇట్లు నిందాస్తు పు తిచే ధర్మజుని _దౌవది రాజ్య స్వీకారమునకు 

ప్రోత్సహించుచున్నది. స్ దోషమువల్ల నే రాజ్యము పోయినది. కుటిలులెన 

కౌరవులవట్ల కౌటిల్యము వహింప కుండుటే నీ దోషము. కనుక ఇప్పటికై నను 
దోషమును వీడుము అని (ద్రొపది సూచన. 

శో (వజంతి తే మూఢధియః పరాభవం 

భవంతి మాయావిషు యే న మాయినః 

(పవిశ్య హి ఘ్నంతి శఠా స్తథా విధా 

నసంనృతాంగా న్నిశితా ఇవేషవః, 30 
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a ' 

ఇ చా oY "a Pa కళ్లలో భో ల్ అసో 

Ss : [(ప్రజంతి, ఆ, మూఢడియః, పరాభవం, భవంతి, మాయా 

చా 
వీషు, య, న, మాయినః, (పవి ce హొ, ఘ్నంతి, శరాౌః, తథావిధాన్, అనం 

జ ఎన్ అష ఈ జ ళ్ 

అన్వయము ; యు మాయావిషు మాయిన న భవంతి తె మూఢదధియ 

సన” పరాభవం |ప్రజంతీ; శఠాః తథావిధాన్ ఆఅసంవృతాంగాన్ నిశితాః ఇషవ 

రప 

ర ఖే 

అధరము: యే = ఎవ్వరు మాయావిషు = కసటముగలవారియందు; 

మాయినః = కపటముగల నాయ; న_భవంతి = కారో; తే = ఆ; మూఢ_దియః == 

మంద బుద్దులు; పరాభవం = అనమానమును; వజ త య. 

శఠాకి = ధూర్తు లు; తథా_విధాన్ = అటి మాయలేనివారిని; అసంహృత == 8 

శ్రాదులచే కప్పబడని; అంగా శప ర ములుగలవారిని; నిశితాః= సదుచె న; 

ఇషఏః _ ఇవ = దాణములువలె ఫి (ప్రవిశ్య = న (ప్రవేశించి; ఘ్నంతి = పొంసించు 

చున్నారుకదా. 

తాత్పర్యము : ఎవ్వరు మాయావుల విషయమున మాయావులు కారొ 

ఆ మందబుద్దులు సరాభవము పొందుదురు. థతూరులు ఆట్ యమాయికులను 
0 ము 

కవచాదులచే కస్పబడని యంగములు గలవారిని వాడియెన బాణములువలె చొచ్చి 
న 

పాంసింతురుగదా. 

అలంకారము : ఉపమ. 

వ్యాఖ్యానము : మాయావులప ట్ల మాయ (పయోగింపని వారు మూథులు, 

ఆబ్బ్దివారు మాయావులచే పరాభివము ms, కవచము ధరింపని వారి శరీర 

వ. సిశిలాశుగ ములు (ప్రవేశించి సంహరించినటు కుటిల (పవ స నులు అమా 
sa) om 

లుకులను ప్రవేశించి నాశ మొనర్తురు అసుటవల్ల ఉసమాలంకారము. 

కుటిల వ ర్రనులపట్ల కౌ టిల్యము (పప్రయోగింపకుండుట నీతికౌొదు అని 

(దౌపది యాశయము. ఈ వాక్యములను (దొపది కాంతాసమ్మిత ముగా చెప్పు 

చున్నది. లోక సామాన్యముగా చెప్పబడిన ఈ వాక్యమందలి మూఢబుర్ది థర 

జుడే. లో కదృష్టిలో ఇంతే. అసత్యమును అసత్యముతో , అధర్మమును అధ నర్మ 
ముతో ఎదురొ-నుట లోకసామాన్యమైన నీతి. దౌపది ఈ సీతినే చెప్పుచున్నది. 
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నీతిని, ధర్మమును ఆరాధించు ధర్మజుడు ఈ నీతిని అంగీకరింపడు. పరోక్షముగ 

౫ నను ధర్మజుని 'మాఢధీ? యనుట [ద్రౌపదికి తగదుకాని దుఃకాతిరేకమున 

పలుకుచున్నది గనుక ఈ పారుష్యము క్షంతవ్యము. 

ఈ శోకార మంతయు అ(పసు త ప్రశంస. ప్రనుతార మును భంగ్యంతర 
aa) @ per.) వ అణా థి 1 

మున చెప్పునట్టి ది 

కో॥ గుణానురకా మనుర క సాధనః 
naa) ఎవ ర] 

కులాభిమానీ కులజాం నరాధిపః 

పర _స్ప్వ్యదన్యః క ఇవాపహారయే 

న్మనోరమా మాక్కవధూ మివ శ్రియమ్. 3| 

పదవిభాగము : గుణానురకా 0, అనుర కసాధనః, కులాభిమానీ, 

హపలజాం, నరాదిపః, పర 8, త్వదన్యః, కః, ఇవ, అసహోావయేత్, మనోరమాం౦, 
వూ గ 

ఆత్మవధూం, ఇవ, శ్రియం. 

అన్వయము : * అనుర కసాధనః కులాభిమానీ త్వదన్యః కః ఇస నరా 

ఛిపః గుణానురక్షా ౦ కలజాం మనోరమాం ఆత్మవధూం ఇప (శ్రియం సరె క 

అపహోరయేత్. 

అర్థము : అనుర క్రి సాధనః = అనుకూలమైన సహాయ సంప త్రిగల 

వాడు; కులాభిమానీ - వంశమందభిమాన ముగలవాడు ; తగ్రత్ ఇ ౩ అన్యః = నిరం 

వేఅయినవాడు; కః _ ఇవ == ఎల్జవాడై న; నరాధిపః = రాజూ; గుణ = గుణము 

లచే; ఆనురకా 0 = అనుర క్రురాలును; కులజాం == సత్కులమున బుల్ద నదియు, 

మనోరమాం _ = మనోహరమునై న; ఆత్మ_వధూం + ఇవ = కన భార్యనువలె; 

గుణ = గుణములచేత; అనురకాం౦ == అనుర క్రయు; కులజాం = కులక్రమా 
గతయు; మనోరమాం--మనోహరయునె నైన; శియం == సంపదను; ప 

శ(తువులచేత ; అపహోర మేత్ = అకక ముక, 
foal 

కీ = 

తాత్సర్యము : అనుకూలమైన సహాయసంప త్రి గలిగి కులాభిమానము 

గలవాడు నీకంటె ఇతరుడై న ఎట్టి ప్రభువు సౌందర్యాది గుణములచే అను 

క క్రయు, సద్వంశమున బుట్టినదియు, మనోరమయునై న తన _ భార్యనువభె 
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సంధ్యాది గుణములడే అనుకూలయు, కుల[క్రమాగతయు, నునోహరయునె న 
స్ట చ 

రాజ్యలక్ష్మీని క(తువులచే అపహారింపజేయును ? 

అలంకారము : ఉపమ. 

వ్యాఖ్యానము ఏ ధర్మరాజు ఉత్తమ క్షత్రియుడు , చం[ద్రవంళ్యుడు, ఆయస 

తమ్ములు ఆయనయందనురక్షు లు, సర్వసమర్జులు అయినను ఆయన తనలక్షీని. 

భార్యను, పరాభవము పాలుచేసెను. ఆ రాజ్యలక్ష్మీ కులజ అనగా వంశ పరం 

పరగా తనకు లభించినది. ఆ భార్యకులజ అనగా ఉతమ తతియ వంశమున 

జన్మించినది. రాజ్యలక్ష్మీ, భార్య ఇరువురు ఆయన గుణములందనుర క్తి గలవారే. 

ఆయనయే ఆ యిరుపురను శతువు లవమానించుచుండ చూచి యూరకుండెను, 

అట్లు స్వరాజ్యమును, స్వభార్యను పరులచే అపహరింపజేసినవాడు ఆయనతప్ప 
ఎవ్వడును వేడు. ద్యూత (ప్రవృతుడై ధర్మజుడు రాజ్యమునకు, స్వభార్యకు తప 

మైన హాని కలిగించెను. కులాభిమానికి ఇంతకం'కు అపమా నమేముండును ? 

“ఉద్యోగాదనివృ త్త స్య సుసహాయస్య ధీమతః 

ఛాయేవానుగతా తస్య నిత్యం శ్రీస్సహచారిణీ” 

అను కామందక వాక్యమునుబట్టి ధర్మరాజు ఉద్యోగము చేసినచో లక్ష్మీ యాత 

నికి భామవలె సహచారిణియై యుండెడిది. కుటిలుల పట్ల కౌటిల్యము (ప్రయో 

'గించుకే ఆయన చేయవలసిన ఉద్యోగము. ఆత్మవధువును వలె లక్ష్మీని ఎవ్వడు 

అపహరింపజేయును అనుపట్ల ఉపమాలంకారము. ధర్మజుడు ఆత్మవధువును, 

అక్ష్మీని గూడ అపహరింపజేయుటచే ఈ యలంకారము సార్థకము. ఇవ శబ్రము 

నకు సహాళ్థము చెప్పికొన్నచో సహో క్ర్యలంకారము స్ఫురించును. 

ల్లో భవంత మేతర్హి మనస్విగరి తే 

వివర్హమానం నరదేవ వర్మని 

కథం న మన్యుర్ణ్వలయత్యుదీరిత 8 

శమీ తరుం శుష్క మివాగ్ని రుచ్చిఖః. బ్రిక్స్ 

పదవిభాగము : భవంతం, ఏతర్షి, మనస్విగ రి తే, వివ ర్రమానం, నర 
చేవ, వ రన్, కథం, నః మనుః, జ్వలయతి, ఉదీరిత?, శమీతరుం, శుషం, 



మ (ir న్ ర్మ న్ ౭౫ (0 క క్లే 

అన్వయము : హేనరదేవ: ఏ తరి మనస్విగర్తిల వర్మని వివర 
యో న! య్ నం టీ 

జ్ షో ru లో వే “రా. జ గ 

పూనం భవంతం ఉదీరితః మనుః శుష్క_౦ శయిత రుం ఉచ్చిఖః అగ్నిః ఇవ 

థం న జంలయతి ? 
=] 

ఆనకము: హే నరదేవ = ఓ ధర్మరాజా; NE ఇప్పటికిని; 
ళ్ మై 

మనసి( = అభిమానవంతులచే; గరి తె నిందింపబడిన; వ ర్మనీ=మౌగము 
ర యొ వాహ్ "మ 

లో & Pa ప్ ఇ” చ్ క స! 

నందు; విన రమానం- వ ౨ ౦చుచున? ; భవంత ౦ == నిన్ను; ఉదిరిత్। = ఉట 
pa) —D యు 

విత మెన; మనుః = [(తాధము; శుష్క్ట్లం ఆ ఎండిన ;శమీ=త రుల జమ్ము చెట్టును; 
మ య 

ఉచ్చిఖః = వెడలుచున్న శిఖలుగల; అగ్నిః -( ఇవ == అగ్నివలె; కథం = ఎట్లు; 

A 
3 ఎజ్ స్ట 

తాత్బ్చుర్యము : ఓ రాజా ! ఇప్పటికిని మానిధనులచె గ డ్రి ౦పబడదిన మా3 
లి 2) యో గి 

మూన్ ంచుచున్న నిన్నా ఉదిపితమెన కొఢ ఎండిన జప, చెటును మంటలు 
(ల  o Hale x rer. స స్తు నా 

వచ్చి ఆన ॥ న ష్ 2 నూ స సై ఆ గ్నిపలె ఎటు మండజయుట లెదు ? 

జసు, అద ఒర 

అిలఅంరెర యు ఉపమ. 

లో ళో శ” లో గళ ఎట్ 

వ్యాఖ్యానము : (దౌవది యభిమానవతి. ధర్ముజుడును అభిమానవంతు డె. 
A w క ఇల ఉట “ ఎవి 

కాని ఉభయుల యఖవిమాన “యమున ఇదము కలదు. (దౌపది యధిమానము రాజ 
బి ఫా 

సము, ధర్మాజునిది సాత్వికము. సంయమముగల ధర్మ జుడు శాంతముగా సమయ 

కాలము ముగియు వరకు వేచియుండగోరును. ఉద్రి కయగు [ద్రౌపది సమయ 
అజా 

భంగము చేసియెనను (ప్రతీకార గావింపపలె ననును. ధర్మజుని యందు 
ఎ 

__ ళ్ ఆలా ని జో లా ఆప్ట్ లో wm శధము ఐక పోలేదు, కాని అది (ద్రౌపది యంవలి క్రొధముదలె (ప్రజాలించదు 

ధర్మజు డవల:వించుచున్న కాంతిమారము మనస్విగ రి తమనగా దౌవడి భీముల 
౧ ఫూ 

పంటి తీవ్రవాదులు గ ర్తించునది యని యర్వము (క్రోధాగ్ని (దౌపదీ. భీములను 
యూ థి న్ వ 

దహాంచుచున్న ది. ధర్మిజుని చహించుటలేదని _దౌపది యభిప్రాయము, శాంతుని 

కోదము పె. స బడద కుం న చత నిను, |కోదవ (క ధము పైకీ కనబడదు. శుష్క మైన జ చెట్టును అగ్నివలె నిన్ను (కొధము 

ఏల దహించుట బేదు అనుపట్ల ఉపమాలంకారము. పవి(త్రుడె న ధర్మజుని శమీ 
యా 

పృత్షముతో పోల్చుట ఉచిత ముగా నున్నది. శమీవృక్షము అగ్ని గర్భము 

గనుక క్ర్ధ గర్భుడై న వ్యక్తిని శమీవృక్షిముతోపోల్చుట సమంజనము. శుష్క 
శమీవృక్షమును అగ్ని శ్నీఘముగా దహించును. ధర్మజుడు దయార్త్శహృద 

: భో # AT + గ్లో ల ల పస యుడు గనుక ఆర్డీ శమీసృకమువంటివాడు. కనుక ఆంతర్లత (క్రోధము 
fy 

ఆయనను దదహింవదు. 



నిన్నేల చహించుటలేదు అని భార్య భర నుద్దేశించి పలుకుట అనుచిత 

అగునుప కాస్ తామస ఢాగ్నా వగ్ధయగుచున్న దౌపది దుఃఖావేశమున పలికిన 

దగుటచే క్షంతప్యము. నన్నయ ఫీమునిచే “భవద్చాహుదాహంబు సేయవలయు' 

నని ధర్మజుని గూర్చి పలికించెను. తిక గాన (దౌపదిచే “కలివి క్రయంబు 

కాల్పనే” అనిపించెను. ee సలుకబడిన యీ మాటలు తత్కాాల 

వున స్వాభావి: ములగుట మే వాని యౌచిత్యము. 

శో అవంధ్య కోపస్య సేహంతు రాపడాం౦ 
po 

భవంతి వళ్యాః స్వయమెవ దేహినః 

అమర శూనేంన జనస్య జంతునా 
ర వీ బి 

న జాత హార్తెన న విద్విషావరః "1 

బళ 

క్ట పదవితాన్ ము? అవ ౦ధ్య కొొపస్య, నిహంతుః, ఆపనాం, భవంతి, వళా 
ల లీ వో లో కల జల మానటం లు 
స్వయం, ఏవ, దేహినః, అమర శూన్యేన, జనస?, జంతునా, న, జాత హోం౦న,న, 

ల ఇ ద 
ఏద్విషాదరః. 

అన్వయము : అవంధ్య కోపస్య ఆపదాం నిహంతుః దేహినః స్వయమేవ 
వళ్యాః భవంతి; అమర్న శూన్యేన జంతునా జాతహార్రైన (సతా) జనస్య ఆదరః న; 
విద్విషా చ (సత్తా దరః న. 

అర్దము: అవంధ్య = వ్యర్థ మాకాని; కోపస్య = కోపముగలిగి; ఆపదాం = 

ఆపదలకు; నిహంతుః = నాశకుడై న వానికి; దేహినః = జనులు; స్వయం. 

ఏవ = తమంత తామే; వళ్యాః = వశంగతులు; భవంతి = అగుదురు; అమ ర్థ 

శూన్యేన = కోపము లేనటువంటి; జంతునా == మనిషి; జాత _ హోర్చెన(సతా) = 
కలిగిన సే స్నెహము గలవాడై నను; అదరః_న = పీతిలేదు; విద్విషా_( సతాచ అ 

శ(తువె నను; దరః_న = = భయములేదు. 

తాత్సర్యము : వ్యర్థముకాని కోపముగలిగి యాపదలను నాశము చేయ 
గలవానికి జనులు తమంతకామే వళవరు లగుదురు. కోధరహితు డైన మానవుడు 
స్నేహముగలవాడై నను పీతి కలుగదు; శశత్రువె నను భయము కలుగదు. 

అలంకారము : శేష. 



ప్రీ కిరాతారునీయము 
జ 

భ్యానము : తిరుగులేని కోపముగలవాడై యాపదఅను తొలగింపగల 
వ్యకి కి లోకము వశమగును. అనగా నిగ్రహించుటకు, అను([గహించుటకు 

ర నికి లోకము వశమగును. ధర్మరాజు కేపము విడిచినందున ఆయన 

నిగ్రహ సమర్గుడుకాదు. కోపముచేతనే శత్రువును సాధించి పాండవుల యాస 

దలు తొలగింప శక్యమగును గాన అచ్చి కోపములేని ధర్మరాజు అను(గొహ సమ 

రుడును కాడు. ప జంతువుయొక్క మై 

పట్టను లోకమునకు లక్ష్యము ఉండదు. న. ఆదరము ఉండదు, శత్రు 

వన్న దరము (భయము) ఉండదు. యధాస్థానమున ౩ కొపమునకు పట్టు విడుప్పులు 

గలవాడే లోకుల గౌరవమునకు పాత్రుడగును అని [దౌపది యాశయము, కాని 
పాండవులు, _దౌపది ధర్మజునకు వళులే అయి యున్నారు. నిజముగా ఆయన 

యవంధ్యకోపుడు. ఆయనకు ఒక పట్టున కోపమురాదు. వచ్చినచో దానికి తిరుగు 

లేదు. అనగా ఎప్పుడు కోపము రావలెనో అప్పుడే ఆయనకు కోసము వచ్చును. 
సమయపాలన కాలము కోపమునకు అదనుకాదని ధర్మజు డెజుంగును గనుకనే 
ద్రౌపదీ భీమ సేనులవలె ఆయన కోపము వహింపలేదు. Wns యుధిష్టిరు 
డనుట గమనింపవలెను. ఆయన యుద్దమునకు డిగడు. దిగినచో తుదముట్టికాని ని 

మరలడు. అవమాన దుఃఖముచే సహ హనము కోల్ కోయిన [ద్రౌపది ధర్మరాజును 
సమయభంగముగావించి కోసము వహించి శత్రుసంహారము చేయుమని సామాన్య 
రాజనీతి ననుసరించి యుద్చోధించుచున్నది. 

“విద్విషాదరః* అన్న పదము విద్విషా __ ఆదరః, విద్విషా_. దరః అను 

తీరున భిన్నముగా ఖండింపబడి భిన్నార్థములు కలిగించుచున్నది గనుః శేషా 
అంకారము, 

జ 

శ్ పరి(భమన్ లోహిత చ తండ కోలిత? 

పదాతి రంతర్గిరి రేణురూషితః 

మహారథః సత్యధనస్య టే య 

దునోతి నో కచ్చిదయం వృకోదరః 34 

పదవిభాగము : పరిభమన్ , లోహిత చందనోచితః, పదాతిః, అంత 

ర్నిర, రెణురూషితః, మహారథః, సత్యధనస్య, మానసం, .దునోతి, నో, కచ్చిత్, 
ఆయం, వృకోదరః. 



ఆ్యాము న (పాక్ = పూర్వము); లోహిత = ఎల్బిని; చరదన = గంధి 

మునకు; ఉచితః == అలవాటుపడిసవాడు; మహారథః = మహారథుడును నై న; 

ఆయం = శశి; వృకోదరః = ఖీమ సేనుడు; సం పతి = ఇప్పుడు); "ణు = 

ధూళిచే రూషిలతః = = కిప్పబడిసవాడు; పదాతి! = సాదచారియునై ; ఆంశర్తిరి అ 

పర్వతముల నడుమ; పరిభ్రమన్ = సంఒకించుచు; సత్య_ధ నస్య = సత్యమే ధన 

గల; (తే = స్. మాససం = మనస్సును; నో జనో తు 

కచ్చిత్ = పరిత పింపజేయుట లేదా ? 

శాత్చర్యము : పూర్వము ర క్త చందనమునకు అలవాటు పడిన మహా 

రథుడెన ఈ భీమి సేనుడు ఇప్పుడు ధూళి ధూసరితు డై పాదచారియై పర్వత ముల 

నడుమ దిరుగుచుండగా సత్యధనుడవైన నీ మనస్సు పరితాసము 'చెందుటలేదా ? 

వ్యాఖ్యానము : మహావీరుడ్డె న భీముడు శరీరమున రక్ష చందనము 

పూసికొనుట కలవాటుపడియున్నాడు. మహారథుడై న ఆతడు కాలినడకకు అల 

వడినవాడు కాడు. ఇప్పుడు మాత్రము ఆ భీముడు ఎజ్జిని ధూశికప్పిన 

శరీరముతో పాచచారియై కొండల నడుమ తిరుగుచున్నాడు. అది చూచి నీ 

మనస్సు దుఃఖపడుటకేదా ? తమ్ములకం“ె న్ు సత్యమే (ప్రియతరమా ? యని 

(దౌపది భీమా దులు అనుభపించుచున్న దీనావస్థను వర్షంచుచున్నది. “సత్య 

ధనస్యి అని ధర్మి జాని అధిక్షేపించుచున న్నది. శత్రువులు కపటమున నిన్ను గెబ్బిరి. 

అడవికి పంపిరి. హవ గురయె ఇందరకు ఇన్ని వొధలు కలిగించుచు సత్య 

మును ధనముగా కాపాడుకొనుచుంటివా + వంచకుల పట్ల సత్య మెమిటి ? అని 

ద్రౌపది యుద్బోధ. మా కంటు నీకు సత్యమే ఎక్కువ ప్రియమా యని యధి 

ఉసము. 

శో విజిత్య యః |ప్రాజ్య మయచ్చ దుత్తరాన్ 

కురూ నకుప్యం వసు వాసమోపమః 

స వల్క_వాసాంసి తవాధునా హరన్ 

కరోతి మన్యుం న కథం ధనంజయః ? 85 



రి? కిరాతార్డునీయము 

పదవిభాగము : ప యః, (పొజ్యం, ఆయబచ్చత్ , ఉ త్రరాగ్, 
Pn 3) 

కురూన్ , అకుప్యం, వను వాసవోపమః, సః, వల్కవానాంసి, తవ, అధునా, 

ఆహరిన్, కరోతి, మన్యుం ఎన, కథం ధనంజయః 

అన్వయము : వాసవోపసమః యః ఉ త్తరాన్ కురూన్ విజి ప్రాజ్యం 

ఆకుప్యం వసు అయచ్చతి సః ధనంజయః అధునా కొన వల్క వాసాంసి ఆహ 

రన్ ర) మన్యుం కథం న కరోతి? 

అధము : వాసవ _ ఉపమః = దేవేంద్రుడే ఉపమానముగా గల; యః = 

ఎవ్వడు; ఉత్తం రాన్ = ఉ త్రరములై న; కురూన్ = కురు దేశములను; విజిత్య == 

జయించి; ప్రాజ్యం = అధిక మైన; ; అకుష్యం == వెండి బంగారురూపమెన;వసు కా 

ధనమును; అయచ్చత్ = ఇచ్చెనో) సః = ఆ; ధనంజయః = అర్జునుడు; 

అధునా = ఇప్పుడు; తవ = నీక; వల్క_-వాసొంసి = నారచీరలను; ఆహర 

తెచ్చియిచ్చుచున్న వాడై ; (తవ = నీకు) మన్యుం = (కోధమును (దుఃఖమును), 

కథం = ఎట్లు; న_కరోతి = చేయుటలేదు. 

తాత్పర్యము : దేవేంద్ర సమానుడైన యెవ్వడు ఉత్తర కురు దేశములను 
జయించి అధిక మైన స్వర్థ రూఫ్య రూపమైన ధనమును నీకు దెచ్చి యిచ్చెనో ఆ 

యర్హునుడు ఇప్పుడు నీకు నారచీరలను దెచ్చియిచ్చుచు నీకు (క్రోధ దుఃఖములను 

ఎట్లు కలిగింపకున్నాడు ? 

వ్యాఖ్యానము : దేవేంద్రుని పుత్రుడై, దేవేంద్ర సమానుడైన యర్లునుడు 

ఉన పరాక్రమముచే ఉత్తర కురు భూములను జయించి అపారములై న ధన రాసు 

లను ధర్మజునకు డెచ్చియిచ్చెను. ఆతడు జయించి తెచ్చిన రాజ్యమును, ధనమును 

ధర్మజుడు కపట ద్యూతమున నోడి శత్రువులకు వళశముచెసి యడపుంకు వచ్చును! 
ఆ యర్ధును డిప్పుడు ధర్మరాజునకు నారచిరెలు దెచ్చి యిచ్చుచుండెను. ఇటి దీనా 

వస్థకు వచ్చిన ధనంజయుని జూచియు నీకు శత్రువులపై కోపమేల కలుగకున్న ది 
అని _దౌపది ధర్మజునకు కోపము పుబ్దింప యత్నించుచున్నది. 

మన్యు శబ్దమునకు శోకము, (క్రోధము అను రెండర్గములు కలవు. ధనం 

జయుని దీనదశనుచూచి నీకు శోకము కలుగుటలేదా క్రోధము కలుగుటలేదా ? 

అని (దౌపది. 



(ప్రథమ సర్షము ఢ్రీీ 
Ca) 

లో వనాంతశయ్యా కఠినీ కృతాకృతీ 

కదాచితౌ విష్యగి వాగజౌ గజౌ 

కథం త్వ మేతౌ ధృతిసంయమౌ యమౌ 

విలోకయ న్నుత్సహనే న బాధితుమ్. 36 

పదవిభాగము : వనాంతశయ్యా కఠినీకృతాకృతీ, కచాచితౌ, విష్యక్, 

ఇవ, ఆగజొ, గజొ, కథం, త్వం, ఏతా, ధృతి సంయమొ, యమౌ, నిలోక 

యన్, ఉత్సహ, న, బాదితుం. 

అన్వయము : వనాంతశయ్యా కఠినీకృతాకృతీ విష్వక్ కచాచితౌ అగజౌ 
గజొ ఇవ ఏతి యమౌ విలోకయన్ త్వం ధృతిసంయమౌ బాధితుం కథం న 

ఉత్సహ సే ? 

అర్థము : వనాంత = అరణ్య దేశమను; శయ్యా = శయ్యచేత; కశినీ 
కృత = కఠినముగా చేయబడిన; ఆకృతీ = శరీరముగలిగిన; విస్వక్ = అంతటను; 

కచ = వెండ్రుకలచేత ; ఆచితౌ = వ్యాపింపబడిన; ఆగజొ = పర్వతమునందు 

బుట్టిన; గజౌొ 4 ఇవ = ఎనుగులవలెనున్న బ్లి; ఎతౌ = ఈ; యమౌ = కవలను; 

విలోకయన్ = చూచుచు; త్వం = నీవు; థృతి.సంయమౌొ =త్భ పి ని, నిగహ 

మును; బాధితుం == విడిచి పెట్టుటకు; కథం = ఎట్టు; న_ఉత్సహ సే = ఉత్ప 

తొ ౦పకున్నా వు ? 

తాత్పర్యము : అరణ్యప్రదేశమనెడి శయ్యచేత కఠినములు గావింపబడిన 
శరీరములు గలిగి, అంతటను కేశములచేత వ్యాపింపబడి , ననమునబుబ్దిన యేను 

= గులవలె నున్న ఈ నకుల సహ దేవులను జూచుచు నీవు సంతృపి ని, నిగ్రహ 
మును పరిత్యజించుట కు ఎట్టు ఉత్సహి౦పకున్నావు ? 

అలంకారము ; ఉపమ, 

వ్యాఖ్యానము: తల్లి లేనిపిల్లి లని సకులసహ దేవులను కుంతి మెంతో ప్రీతితో 
'పెంచెను. ధర్మజాదులు, (ద్రౌపదియు వారిపట్ల మిక్కిలి యాధరితతో వ రి ంతురు. 

(a) ది pa. 

ఇప్పుడు (ద్రొపది వారి దయసీయావ స్టను వర్షించి, ఈ సుకుమారుల కడగండ్లను 

డిలకించియు నీకు శ తువులపట్ల కోపము గలుగుట లేదా? సీ ధైర్యమెంత 
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గొప్పది ? అని సాధిక్షేసముగా బలుకుచున్నది. పరమ కుమారులైన నకుల 
న. 

సహ దేవులు కటికనేల పె బరుండుటచే మొద్దుబాం, సంస్కారము. లేనందున 
స 

సములు చెదరి చూడ జాలి గొల్పుచున్నారు. ‘HES ఎడయేనుగ 

గున్నలతో పోల్చబడీరి. గనుక ఉపమాలంకారము. కవల పిల్ల లైన ఆ జంటను 

కలిపి యొకే శోకమున వర్తి ంచుట చమత్కారము. 
గం (a) 

శో ఇమామహాం వేద న తావకీం ధియం 

విచి (తరూపాః ఖలు చిత్త వృ త్రయః 

విచింతయంత్యా ప పరాం 

రుజంతి చేతః (ప్రసభం మమాధయః. గ 

పదసిభాగము : ఇమాం, ఆహం, వేద, న, తావకీం, ధియం, విచి క్రొ 

రూపాః, ఖలు, చిత్తవృ తయః, విచింత యంత్యాః, భవదాపదం, పరాం, రుజంతి. 

చేతః, (ప్రసభం, మమ, ఆధయః. 

అన్వయము : ఇమాం తావకీం ధియం అహం న వేద; చి త వృ తయః 
విచి|త్ర రూపాః ఖలు? (కింతు) పరాం భవడాసదం విచింత యంత్యాః మమ చేతః 

ఆధ యః (ప్రసభం రుజంతి. 

అర్థము : ఇమౌం౦==ఈ, తాప కిరన్" సరటిరధ మెన రయం మన న్న 
;ప్పిను; ఉన నేను న_వేద == తెలియకున్నాసు; చిత వృ తయః = మనో 

ఆవి Oe] 

గతులు; విబి(త్ర.రూపాః_ఖలు == నానావిధస్యరూపములు గలపిగదా; (కింతు = 

ని; పరాం = గొప్పదె న; భవత్ == నీయొక్క; ఆపదం = విపత్తును; 
యా 0 

విచింత యంత్యాః == ఆలోచించుచున్న ; మమ = నాయొక్క; చేతః ==చి త మును 
_ 

వాయన 

ఆధయః = మనోవ్యధలు; (ప్రసభం == బలాత్కాారిముగా; రుజ తి == పీడించు 

చున్నవి. 

తాత్సర్యము : ఈ సీయుక్క చీ త్తవ్నత్తిని నేను తెలిసికొన జాల 
కున్నాను. మనోవృత్తులు నానావిధస్వరూపములు గలవికదా. కొని గొప్పదైన 

సీ యాపదను గూర్చి చింతించుచున్న నాచి త్తమును మనోవ్యథలు బలాత్కార 

ముగా పీడించుచున్నవి. 



4. 
nt (వథమ సర్లము 

౧ ' 

వ్యాఖ్యానము : లోకమున చి త్రవృత్వులు నానా విధములుగా నుండును. 
ఇను యవస్థకు ద్రౌపది యెంతో కుమిలిపోవు చున్నది. కాని ధర్మరాజు చిత్త 
మెంత మాత్రమును చలించినట్లులేదు. చిత్తము అంతరంగము గనుక డాని 
న నము [ప్రత్యక్ష విషయముకాదు. (ద్రౌపది తన చిత్త వృతిని బద్ద ధర్మజుని 

చిక్ర వృత్తిని గు రి ంపవచ్చునస్న చో లోకమున చిత వృత్తులు నానావిధములుగా 

నుండును. దీఠ_అదీర_ధీరాదీరాడి రూపముల వ్యక్కుల స్వభావములు నానావిధ 

ములుగా నుండును. అధీరులను కలత పెట్టు సన్ని వేశములు ధీరులను ఇంచుకయు 
చకింపజేయపు. కనుక (దౌవది స్వచి తృవృత్తినిబన్టి ధర్మజుని చిత్రవృ తిని 
ఊదింపజాలకున్న ది. పాండవుల యాొపదలనుగూర్చి తలచుకొన్న ంతనే (దౌపది 

చిత్త మున తీస్రమెన వ్యథ కలుగుచున్నది. ధర్మజుని మనస్సు ఎట్లున్నది ! ఇది 

_దొపదికి అంతుపట్దలేదు. అనగా ధర్మరాజు మహాగంభీరుడు సంయమి యని 

ద్వని. “విచిత్రరూపాః ఖలు చిత్తవృత యః” అన్నది చక్కని సూక్తి. 

శో పురాధిరూఢః శయనం మహాధనం 

దరా వ్ జల అజ 

అదభ జ నుడ య్య స స్టలిం 

జహాసి నడా మశివె ౩ శివారుతె 8. §§ 
ర Q 

పదపిభాగము : పురా, అధిరూఢః, శయనం, మహాధనం, విది ధ్యసి, 

యః, ను తిగీతి మంగ 2, అదధభ్రదర్భాం,' అధిశయ్య, సః, న్లలీఆ. _ జహోసి, 
శె య చు 

ఉ[దాం, అశివె 4, శిజారుతే 9. 
లూ యె 

అన్వయము : యః (త్వం) మహాధనం శయనం అఆధిరూఢథః (సన 

సుతిగీతిమంగశె 8 పురా విబోధ్యసే సః (త్వం) ఆద భదర్శ్భాం సతీం ఆధి 
అలాల వూ ళం 

శయ అశిదె * శివారుతె 4 సి దాం ఉహోసి, నా. య మ! 

అర్థము : యః (త్వం) == ఏ పన: మహాధనం గా మిక్కి లిపెలగల; 

శయనం == శయ్యను; ఆధిరూథః (సన్) = అధిరోహించినవాడవె ; ' సుతి 
ప కా me: 

సుతులచేతను; గీతి గీతములచేతను; చుంగశె? = మంగళ వాద్యముల 
నం యెలా 

చేతను; పురా = పూర్వము; విబోధ్య సే = మేల్కొనుచుంటివో; సః (త్వం) ==: 
ఆ నీవు; అద(భ = విస్తారమైన; దర్శ్భాం = దర్భలుగల,; న్గలీం = నేలపై; ఆడి 



5కీ కీ రాతార్తునీయము 
ben 

శయ్య ఆజ శయనించి; అళీటే $ = అమంగళక రము 
మా 

తాత్పర్యము : ఏ నీవు మిక్కిలి విలువగల శయ్యను అధికోహించి 

సీవు ఇప్పుడు విసారమెన దర్భలుగల కటిక నేలపై శయనించి అమంగళకరము 

3 న యాకునక్కాల కూతలచే నిద్రను విడుచుచుచున్నా పు, 

వ్యాఖ్యానము : భీమాదుల దయనీయ స్థితిని వర్ణించి, దౌగివది చివరకు 

ఖర్మజుని స్పితిని వ రించుచున్నది. ఆయన పూర్వ వై భవమును ప్రస్తుత 
1 లి yn ॥ అవని 

శోచనీయావస్థను ఏక వాక్యమున నిబంధించి (ప్రతియోగముచే (ప్రకృతావన్గ 

యొక్క శోచనీయత్యమును తీవ్రముగా చి త్రించుచున్న ది. 

ధర్మజుడు పూర్వము వెలలేని హంసతూలికా తల్పమున శయనించుచుండు 

వాడు. ఇప్పుడు కఠినములై న దర్శలపై శయనించుచున్నాడు. పూర్వము వైతా 

శికుల నుతిరూవ మంగళగానములు వినుచు మేల్కాంచుచుండువాడు. ఇప్పుడు 
_అమంగళకరమ్ములెన నక్కల కూతలు వినుచు మేల్కాంచుచున్నాడు. ఎట్టి 
దాడెట్టి సతి వచ్చినాడు ? ఇందుకు దౌంపది దుఃఖించుచున్న ది కాని అనుభవించు 

థి 

చున్న భర్మరాజు దుఃఖించుటలేదు. అది ఆయన ధీరోదా తత, 

శో పురోపనీతం నృప రామణీయకం 

ద్విజాతి శేషేణ యదేత దంధసా 

తదద్య తే వన్య ఫలాశినః పరం 

పరై తి కార్యం యశసా సమం వపుః. 39 

_పదవిభాగము : పురా, ఉపనీతం, నృప, రామణీయకం, ద్విజాతి శేషేణ, 
యత్, ఏతత్, అంథసా, తత్, అద్య, తే, వన్యఫలాళినః, పరం, పరె తి, 
కారకం, యశనొ, సమం, వపుః. 

అన్వయము : హే నృప! యత్ ఏతత్ (వపుః) పురా ద్విజాతిశేషేణ 
అంధసా రామణీయకం ఉపనీతం, వన్యఫలాళినః తే తత్ వపుః అద్య యశసా 
సమం సరం కార్ళ ౦ పరైెతి, 
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౧ 
గ్లో 

ఆము : హా నృప = ఓ రాజా; యల్ _. ఏ; ఏతత్ = ఈ; (వపుః = 

శరుద్సుు పురా = పూర్వము; య ణులక ౦టె; శేషేణ = మిగిలి 

ర అంధసా == అన్న ముచేత; మణీయకం = సౌందర్యమును; ఉప 

సిక == పొందింపబడినదో ; య స! ఫల = సండ్లను; అళినః 

ల్నుచున్న ; me నీయొక్క; తత్ = 5; వపుః al శరీరము; అద్య == ఇప్పుడు; 

యశ శసా_సమం = కీ రి తోపాటు; పరం = అత్యంతము; కార్మ్యుం = కృృశత్వ 

మును; పం తి. సొందుచున్నది. 
యై 

శాత్చర్యము : శీ రాజా! ఏ యీ శరీరము బ్రాహ్మణులు భుజింపగా 

లంగిలియున్న అన్నముచే రామణీయకమును పొందింప బడినదో ఆరణ్యభ వము 

గి అయిన ఫలములను భుజించుచున్న నీ ఎ యొక్క ఆ ఆ శరీరము ఇప్పుడు స్ కీర్తి త్రో 

పాటు మిక్కిలి కృశత్వమును పొందుచున్నది. 

అలంకారము : నవహో కి. 

వ్యాఖ్యానము : పూర్వము ధర్మజుడు ద్విజాతి (డ్రాహ్మణ) భు క్రశేష 
మైన యన్నము భుజించి దృఢగా (తుడ్రై యుండెడివాడు. ఇప్పుడు (ద్విజాతి) 

పక్షులు తినగా మిగిలిన అడవిపండ్లు తిని కృళగాత్రుడై యున్నాడు. ఆయన 
శరీరమే కాక దానితోపాటు ఆయన కీర్తి యు కృశించుచున్నదని (ద్రౌపది యను 
చున్నది. శతుకృతావమానము సహించి యడ వులందుండుటచే ధర్మజుని కీ ర 
య. (ద్రౌపది యభిప్రాయము. కాని ధర్మమునకు కట్టుబడి 
మయ పాలనము చేయుబచే ధర్మజుని కీర్తి వర్ధల్వచున్న దేకాని క్షీణీంచుటలేదు. 

క. క్రీ ర్తి యు కృశించుచున్నది అనుటవల్ల సహో క్రి అలం 

కారము. శరీరకృశత్వమునకు, ' కీ రి. కృళత్వమునకు ' సహ భావము. చెప్ప 
బడినది. 

లో అనారతం యొ మణిపీఠళాయినా 

వరంజయ దాజశిరస్సజాం Uy 

నిషీదత సొ వరత వనేను తే. 

మృగ ద్విజాలూన శిఖేషు బర్హిషామ్, 40. 



లీ 

లకీ రొతార్తునియము 

పదవిభాగము : అనారత యౌ, మదణిపీఠళాయినో , ఆరొంజయతీ , రాజ 

శిర సుజాం, రజః, నిషీదతః, తౌ, చరణౌ, వనేమ, శే, మమ్బుగద్విణాలూ 

భమ, బర్హిషార, 

అన్వయము : as మణి పీథళాయినో యొ చరణో రాజశిర|స్సజా 9 

రజః అరంజయత్ తొ తే చరణో (అ ద్య) మృగద్విజాలూన శిఖేషు బర్హిషాం 

పనేషు నిషీదత 8. 

అర్థము : అనారతం = ఎల్ల ప్పుడు; మణిపీఠ = మణిపీఠమంచు; 

శాయినౌ = ఉండునటువంటి; యో = ఏ; చరణొ = చరణములను; రాజ __ 

రాజులయొక.; శిరః == శీరములందలి; (స్రజాం == మాలిక లయ రకు; రజః = 

భూ ధూళి; అరంజయత్ == రంబిల్ల చే సె సనో; తౌ == ఆ; తే = నీయొక్క; సరకు 

చరణములు; (అద్య = ఇప్పుడు); మృగ == = లేళ్ళచేతను; ద్విజ == (బాహ్మణుల 

చేతను; ఆలూన = (తుంచబడిన; శజేషు = అ(గములుగల; బర్హిషాం = 

దర్భలయొక్క_; వనేష = వనములందు; నిషీదతః = ఉన్నవి. 

తాత్పర్యము : ఎల్ల ప్పుడు మణిపీఠమందుండు నటువంటి యే నీ చరణము 

లను రాజుల శరస్సులందలి పుష్పమాలికల యొక్క పరాగము రంజిల్ల జేయు 
చుండెడిదో ఆ నీ చరణములు నేడు లేళ్ళచేతను, ఏ ప్రలచేతను [తుంచబడిన 

య(గములుగల దర్భలవనమునందు ఉన్నవి. 

వ్యాఖ్యానము : వనవాసమునకు రాక పూర్ణము ధర్మజుడు రాజ్యముచేసి 

నడి మిక్కిలి అల్పకాలమే. కాని ఆ స్వల్చ కాలమునం దే ఆయన దిగిషజయము 

చేసి, రాజసూయయాగము గావించెను. నానారాజన్యు లాయన ' పాదములకు 
_మొక్కులిడుచుండిరి. అట్టి మహా (ప్రభు విప్పుడు వనమున నివసించుచున్నాడు. 

ఆయన పాదములు కరకు దర్భలమై సంచరించుచున్నని. ఈ విపరీత పరిస్థితి 
తనక తీవ్రమైన యావేదన కలిగించుచున్న ది. ఆనుభవించుచున్న ధర్మజుడు 
మాత్రము ధీరముగనే యుండెను. 

శో ద్విషన్నిమిత్తా యదియం దశా తతః 

సమూల మున్మూల యతీవ మే మనః 

పరై రపర్యాసిత వీర్యసంపదాం 
పరాభవోఒప్యుత్సవ ఏవ మానినామ్. 4k 
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పదివిభాగిము : వ్వషన్నిషుత్తా, యత, ఇయం, ధశా, తతః, సమూలం, 

ఉన్యూలయతి, ఇవ, మే, మనః, సరై ౭, అపర్యాసిత వీర్యసంపదాం, సరాభవః, 
ఆపి, ఉత్సవః, ఎన చ సయం. - 

అన్వయము : ల ఇయం దశా ద్విషన్నీమిత్తా తతః మే మనః 

సమూలం ఉన్ఫ్యూలయతి ఇవ; పర క అపర్యాసిత వీర్య సంసదాం మానినాం పరా 

భవః అపి ఉత్సవః ఎవ. 

చు ము అ యత్ rn ఏ కారణమువల్ల ; ఇయర = శ్; దళొ — ఆవస్థ; 

డి క శ(త్రువులు; నిమితా = గం. తతః == అందువల్ల ; 

మే = నాయొక గ్రా మనః = మనస్సు; సమూలం == నికే షముగా; ఉన్మూల 

యతి _ ఇవ = పెల్ల గించుచున్న దివలె నున్నది; పరైః = శ(తువ లచే; అపర్వా 

సిత == నాశముచేయబడని; వీర్య_సంపదాం = బలసంపదగల; మానినాం:==మాన 

వంతులకు; పరాభవః _ అపి = పరాభవము కూడ; ఉత కృవః _౬ ఏవ == ఉత్సవ మే 

యగును. 

శాత్చర్యము : ఇటువంటి దురవస్థ శ; (తువులు కారణముగాగలదనుటవ వ ల్ల 

ఆడి నాయొక్క మనస్సును నిశ్శేషముగా పెళ్ళ గించుచున్న దా యన్నట్లున్నది. 

శ(తువులచే ధ్వంసము చేయబడని వీర్యసంపదగల అధిమానవంతులకు అవ 

మానముకూడ ఉత్సవ మే యగును గదా. 

వ్యాఖ్యొనము : దె వికములై న యాసదలు ఎవ్వరిక్ష నను నద్చును. వానిని 

సషొంచుట ధీరత్వమగును. మానవంతులై న వారికి సంభవించు డై వికములైన 

యాపదలు వారి ధీరతిను ప్రకాశింప జేయునవై యానందకరములుగనే ఉండును. 

కానీ ఆపదలు శృతుకృతములై నచో మానవంతులకు అవి (పాణాంతకములుగా 

నుండును. పాండవుల యాపద శత్రుకృత బు యెనను, వారా యాపద సహించు 

టకు గారణము సమయపాలన దీక్షయే ' కాని నిర్వీర్యత్వముకాదు, దౌంపది 

మాత్రము నిర్వీర్యతయేయని తలంచుచున్న ది. 

AC విహాయ శాంతిం నృప ధామ తత్చునః 

(పసీద సంధేహి వధాయ విద్విషామ్ 

(వజంతి శతూ నవధూయ నిఃస్పృహాః 

శమేన సిద్దిం మునయో న భూభృతః శరై 
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సదవిభాగము : పిహాయ, శాంతీం, నృప, ధామ, ఈ 

సంధేహి, వధాయ, విద్విషాం, వ్రజంతి, శత్రూన్, అవయూయ, నిఃస్పృహోః, 

శ మేన, సిద్ధిం, మునయః, న, భూభృత ః. 

ఆన్యయము : హేనృప ! శాంతిం విహాయ తత్ధాను విద్విషాం వధాయ 

పునః సందేహి; (ప్రసీద; నిఃస్పృహోః మునయః శత్రూన్ అవధూయ శన 

సిద్దిం (స్రజంతి; భూభృత ః (ళు) న. 

అర్థము హే నృప == ఓ రాజా; శాంతిం = శాంతిని; విహాయ = విడిచి; 

తత్ -= అ; ధామ = తేజస్సును; విద్విషాం = శ్యతువులయొక్క; వధాయ = 

నాశము కొకు; పునః = మరల; సందేహ = స్వీకరింపుము; ప్రసీద = (ప్రసన్ను 

డవు కమ్ము; నిస్సృహోః = కామరహితులై న; మునయః = మునులు; 

శత్రూన్ = శత్రువులను; అవధూయ = జయింసక; శ మేన  శాంతముచేత; 

సిద్దం == ము కిని; (వ్రజంతి = పొందుదురు; భూభృతః (తు) = రాజులన్ననో; 

న_[వజంతి == పొందరు. 

తాత్పర్యము : ఓ రాజా! శాంతిని విడిచి ఆ తేజమును శ (త్రుపధ కొకు 
మరల స్వీకరింపుము. దయజూడుము. నిష్కాములై న మునులు శత్రువులను 
జయింపక శాంతముచేతనే మోక్షము పొందుదురు. రాజులు మాత్రము పొందరు. 

వ్యాఖ్యానము : ధర్మరాజు తేజిస్వియే. కాని సమయపాలనా ధర్మబద్దుడే 
శాంతి వహించియున్నాడు. దౌపది కీ పద్దతి నచ్చలేదు. _పతాపవంతుడయ్యు 
శ(తుకృత పరాభవమును సహించుట రాజలక్షణము కాదు. కనుక స్వత స్పిద్దమై 

యుండిన తేజస్సును మరల వహించి శత్రువును వధించిరాజ్యము సంపాదింపుము 
అని దొ9పది ధర్మజుని వేడుచున్నది. అంత 8 శ(తువులై న కోధాదులను నిర్ణించి 

శాంతిచే మునులు మోక్షము సాధింతురు గాని రాజులు (కోధము వహించి బహిః 

శత్రువులను జయింపని దే రాజ్యము సాధింపజాలరు. మోక్షసాధఢధన యోగ్యమైన 

శాంతము రాజ్యసాధన యోగ్యము కాదని భావము, 

“ప్రసీది అని దౌ9పది ధర్మజునికి జాలి పుట్టింప యత్నించుచున్నది. 

ఇందువల్ల సరాభవదుఃఖ మామె. ధైర్యము నెంత కొల్ల గొట్టినదో విశదమగు 



స్రథమ సరు: 6) 

శొ॥ పురస్సరా ధామవతాం యళోధనాః 

సుదుస్సహం (ప్రాప్య నికార ee దృశమ్ 

భవాచ్చశా శ్చే దిధికుర్వులే రతిం 

నిర్మాశయా పొంత హతా మనస్వితా. 42 

పదవిభాగము : పురన్సరాః, ధామవతాం, యళోధనాః, సుదుస్పహం, 

పాస్య, నికారం, ఈద్భశం, భవాదృశాః, చేత్, అధికర్వుతే, రతిం, నిరా ఫీ లి లి ల్ 
(శయా, హాంత, హతా, మనస్వితా. 

అన్వయము : ధామవతాం పురస్ప్సరాః యళోధనాః భవాద్భశొః సుదు 

స్సహం ఈద్భశం సికొరం ప్రాప్య రతిం అధికుర్య తే చేత్ హంత | మనస్వితా 

నిరాశయా (సతీ) హాొతా. 

అర్ధము : ధామవతాం = (ప్రతాపవంతులలో ; పురస్సరాః = అగేనరు 

లును; యశః _ ధనాః వా కీరియే ధనముగా గలవారునునై న; భవాదృశాః = స్త 

వంటివారు; సుదుస్పహం౦ = సహాంపరాని; ఈద్భుశం = ఇటువంటి; నికౌరం = 

పరాభవమును; ప్రాప్య = పొంది; రతిం = (ప్రీతిని; అధికుర్వ లే-_చేత్ = స్వీక 

రింతురేని; హంత = అయ్యో; మసస్వితా = అభిమానళాలిత్వము; నిరాశయా 

(సతీ) = ఆ శయములేనిదై ; హతా = నాశమగును. 

తాత్సర్యము : తేజళ్ళాలురలో అగ్రేసరులు, యశ స్పే ధనముగాగలవారు 
నైన తమవంటివారు సహింపళక్యముగాని ఇటువంటి యవమానమును పొందియు 

తృప్రిని స్వీకరించురేని అయ్యో ! అభిమానళాలిత్వము చి క్కు. చేని ది 

నశించును. 

వ్యాఖ్యానము : దౌగిపదికి అభిమానము ప్రాణము. మానహాని ప్రాణ 
హోనికంె దారుణమైనదని ఆమె యభిప్రాయయు. మానమును రక్షించుకొను 

టకు సత్యమును, ధర్మమును త్యజించుట ఆమె దృష్టిలో దోషము కాదు. ధర్మ 
జడును మానవంతుడే. అయినను ఆయనకు సత్యము, ధర్మము మానప్రాణ 

ముల కంటెను ప్రియతరములు. నీవంటివాడు దుస్స్ఫహమైన మానభంగమును 



పిపడియున్నచో అభిమానము దిక్కులేనిడ పోపును అనుటలో 

నీవు అభిమానము ఇంపుకొనుచున్నావు అను గూఢ మైన యదిక్షేపషము కలదు. 

సత్యధరశ్చములను భంగము చేసినచో తనకు మానభంగ వె మైసనట్లు ; దర్విజుడు భావిం 

చును. శ(తువులు వంచనచ ఇసిన మానభంగము త ద్రముగా మానభంగము 

కి 

పాలనముద్వారా టల పరిరక్షించుట కె ఆయన శాంతి వహించెనుగా 

అభిమానము లేకకాదు. 

t3 

శో! అథ కమా మేవ నిర స్త షిక్రమ 
ఉట 

శ్చిరాయ పర్యేషి సుఖ ఖస్య న సానా 

విహాయ లక్ష్మీపతి ల ఫ్ర 

జటాథరః సన్ జుహుదీహ పావక {4 

పదవిభాగము : అథ, కమాం, ఏవ, నిరస విక్రమః, చిరాయ, 
అటి 

షి, సుఖస్య, సాధనం, విహాయ. లక్ష్మీ పతిలత్మ, కార్ముకం, జటాధర 8, 

అన్వయము. : అథ నిర సవర (సన్) చిరా 

సుఖస్య సాధనం పర్యేషి (త 

సన్ ఇహ పావకం జాహాుధి. 
ue 

అర్ధము : అథ = ఒకవేళ; నిరస్త = విడువబడిన; విక్రమః (సన్) 

పరాక్రమము గలవాడవై 5 చిరాయ = చిరకాలము; క్షమాం.!_ ఎవ = సహాగ 

మునే; సుఖస్య = సుఖమునకు; సాధనం = సాధనముగా; పర్యేషి = నిశ 

యింతువా; (తర్హి = అట్ల యిన); లక్ష్మీపతి = రాజులకు; లక్ష్మ = చిహ్నమగు; 
కార్ముక౦ == వింటిని; విహాయ = విడిచి; జటాధరః-_సన్ == జడలు గరించిన 

వాడవై ; ఇహ = ఇచ్చట; పావకం == అగ్నిని; జుహుధి = హో మముచేయుము. 

తాత్పర్యము : ఒకవేళ విడువబడిన పరాక్రమము గలవాడవై చిరకాలము. 

హనమునే సుఖసాధనముగా స్వీకరింపదలచితివా - అట్లయినచో రాజ చిహ్న 

మైన కార్ముకమును విడిచి జడదాగివై యీ వనమున అగ్నికి హోమము 
చేయుచుండుము., 



ప్రథమ నర్గము 6 

వ్యాఖ్యానము : దోగీపది యింత సేపు ఉపన్యసించినను ధర్మరాజు శాంత 
ముగా వినుచుండెనేకాని ఏషుొయు పలుకలేదు. క్షమ, శాత ఉత్తమ మానవ 

ధర్మములు. ఆయన వానిని ఆవలంవించి యు క సమయము క కొటకు వేచి 

యుండెను. ఉమ కోతో*యిన దో? (పది ఆయన నధిక్షేపి ంచుచున్న ది. ధర్మరాజు 

క ముడగుటకు కారణము ఆయన ఆత్త ధర్ముడగుటయొ. క్రోధము 

దుఃఖహేతువు, తమ మ. అగుట పరమసత్యము. ధర్మజుడు ఆ విశ్వా 
'అవాడు. కమ రాజధర్మము కాకున్నను రాజర్షి ధర్మము. ధర్మజుడు 

రాజలక్షణ మైన కొర్ముకిమును వీడి జటాధరుడవై యగ్నికి హోమములు 
జేయుచు ఈ యడవియందే కు అనుట (దే డొపది యసహనమునకుగు రు. 

ఆ యసహానముచే ధర్మిజుని కొర్ముకమును పీడుము అని తీవ్రముగా మంద 

లించుచున్నది. క్షత్రియుడైన వాడిట్టిమాట సహింపడు. కాని ధర్మజుడు సహిం 

చెను. సహనము కోల్పోయి దోగిపది పలుకుచున్నదని ఆయనకు తెలియును, 

ళో న సమయ పరిరక్షణం తమం తే 

 నికృతి పరేష పరేష భూరిధామ్నః 
అరిషు హి విజయార్టినః క్నీతీశా 

విదఢితి సోపధి సంధిదూషథణాని. 40 

పదవిభాగము : న, సమయపరిరక్షణం, క్షమం, తే,సికృతిపరెషు,పరేషు, 

భూరిధామ్నః, అరిష, హీ, విజయాక్ణినః, కితీశాః, విదధతి, సోపధి, సంధి 

దూషణోని. 

అన్వయము : పరేషు నికృతిపరేమ (సత్సు) భూరిధామ్నఃతే సమయ పరి 
రక్షణం న క్రమం; హి విజయాగినః క్షీతీశాః ఆరిష సోపధి సంధిదూషణాని 

విదధతి. 

అర్థము : పరేషు = శత్రువులు; నికృతిపరేష (సత్స్పు) = అవమాన 

మొనర్చుట యందాస సక్తి కలవారై యుండగా; భూరి.ధామ్నః == గొప్ప తేజస్సు 

గలిగిన; తే = నీకు, సమయ = ప్రతిజ్ఞ యొక్క; పరిరక్షణం = పరిపాలనము; 

నుక్షమం = యు క్ష ముకాదు; హి ==ఎందువల్ల ననగా; విజయార్భనః = విజయ 



Gi కిరాతార్హునీయము 

మును గోరునట్టి; క్షీతీళాః == రాజులు; అరిషు == శ త్రువులందు; సోపధి = కపట 
oe —— 

ముతో సంద. అసం ధియొక్క; దూషణాని = దూషణములను, 'భంగముల 

తాత్చర్యము శత్రువులు వులు అవమానము చేయుటయే (ప్రధానముగా గల 

హార యున్న ప్పుడు మహాతేజశళ్ళాలి లివెన నీకు ప్రతిజ్ఞావాలనము యు క ముకాదు 
వూ దై ఆఅ 

ఏలన, విజయార్థులై న రాజులు శత్రువులపట్ల కపటముతో సంధి భంగములు 

అలంకారము : అర్జాంతర న్యాసము 

వ్యాఖ్యానము : అపకారము చేసిన శత్రువు విషయమున నీకు సమయ 

పాలనము అనవసరము అని దౌ9పది పలికిన మాట సామాన్య రాజనీతి. విజ 

యము సంపాదింపగోరిన రాజులు శ(త్రువులసట్ల కపటము ప్రయోగించి సంధఢి 
భంగము చేయుదురనుట అధమ క్షీతీశుల మాషము. ఇది ఉత్తమ రాజనీతి 

యెనచో దుర్యోధనుడు చేసిన దోషమేమున్నది ? శత్రువు కపటి యైనను వానితో 
చేసికొన్న సమయమును పాలించుట ఉత్తమ క్షత్రియధర్మమని ధర్మజుని నీతి. 

లోక సామాన్యమైన యొక ఆంశముచే దౌ9పది ధర్మజుడు కపటము నవలం 

భించుట యు కృమని సమస్థంచుచున్నది గనుక ఇది అర్జాంతరన్యాసము. 

ఛందము : పుష్పితా[గ్రావృ త్రము. 

1, 8 వాదములు : ననరయ గణములు 

2, 4 పాదములు : నజజరగ గణములు 

శో విధిసమయనియోగాద్దీ ప్తి సంహార జిహ్మం 

శిధిలవసు మగాధే మగ్న మాపత్పయోధా 
రిపు తిమిర ముదస్యోదీయమానం దినాదొ 

దినకృత మివ లక్ష్మీ నా నం సమభ్యేతు భూయః. 46 

పదవిభాగము : విధిసమయనియోగాత్, దీపి సంహారజిహ్మం, శిధిల 

వసుం, అగాధే, మగ్నం, ఆపత్సయోధౌ, రిపుతిమిరం, ఉదస్య, ఉదీయమానం, 
దినాదౌ, దినకృతం, ఇవ, లక్ష్మీః, త్వాం, సమభ్యేతు, భూయః. 



పథమ నరము 65 
(యు Ca) 

అన్వయము : విధిసమయనియోగాల్ అగాధే ఆవత్సయోధౌ మగ్నం 

వ్ సంహార జిహ్మం నిధిఅవసుం, రిపు తిమిరం ఉదస్య ఉదీయమానం త్వాం 

దినాదొ దినకృత ౦ ఇవ లక్ష్మీః భూయః సమభ్యేతుః. 

ou 

నియోగాత్ = నియమమువలన; అగాధే==లోతె న ఆపత్ [_సయోధౌ = 

సము[ద్రమువంటి ఆసదయందు; మగ్నం == మునింగినట్టియు; దీప్తి = ప్రతాపము 

యొక్క; సంహాం = సంకోచముచే; జిహ్మం = అ ప్రసన్న మెనట్టియు; శిధిల దా 

శిథిల మైన; వనుం = ధనము గలిగినట్టియు; రిపుతిమిరం = అంధ కొర మువంటి 

శత్రువులను; ఉదస్య == పోగొట్టి; ఉదీయమానం == ఉదయించుచున్న ట్లియు; 

త్వాం = నిన్ను; దినాదొ = (పొతఃకాలమందు; దినక్భత౦__ ఇవ = సూర్యుని 

వలె; లక్ష్మీః జక లక్ష్మీ; భూయః = తిరిగి; సమఖ్యేతు = పొందునుగాక. 

అరము : విధి = విధియొక్కయు; సమయ = కౌాలముయొక్కయు; 
® 

తాత్పర్యము : విధియొక్కయు, కాలముయొక్కయు నియమమువలన 

అగాధమైన యాపత్స ముద్రమున మునిగినట్టియు. (ప్రతాపముయొక్క_ సంకో 

చము వల్ల అ(ప్రసన్నుడై నట్టియు, శిథిలమైన ధనముగల “యు, అంధకారము 

నంటి శత్రువులను పాజదోలి యుదయించుచున్నట్టియు నిన్ను (ప్రాతఃకాలమున 

సూర్యునివలె లక్ష్మి తిరిగి పొందునుగాక. 

అలంకారము : ఉపమ. 

వ్యాఖ్యానము : సమయము అనగా కాలము, నియమము అనియు దీప్తి 

యనగా తేజము, (ప్రతాపము అనియు అర్థ ద్వయము కల్పించుకొనవలెను. ధర్మ 

జుడు విధికి, ద్యూత నియమమునకు వశుడై (ప్రతాపము తగ్గి, ధనము కోల్పోయి, 

ఆపదయిందు మునిగినాడు. సూర్యుడు విధికి, కాలమునకు వశుడై తేజము తగ్గి, 

రశ్మి కోల్పోయి సముద్రమున మునిగినాడు. సూర్యుడు మరల చీకటిని పార 

దోలి ఉదయించి శోభను ధరించును. అజ్షే ధర్మజుడును శత్రువును పారదోలి 

యభ్యుదయము పొంది యైశ్వర్యవంతుడు కావలెను. ఇది (ద్రౌపది యాకాంక్ష. 

ధర్మజుని యభ్యుదయము సూర్యుని యదయముతో పోల్పబడినది గనుక 

ఉపమాలంకారము, సమాన ధర్మ నిరూపకములగు సమయ, తేజళ్ళస్టములు 

శ్లిష్టములు గనుక ఈ యుసమ శ్రేషాను ప్రాణితము, 



సర్షాంత శ్లోకమున లక్ష్మీ శస్గమును ప్రయోగించుట భారవి నియమము. 
ఆపత్సముద్రము, రిపు తిమిరము అను సమాసములను ఉసమిత సమాసము 

లుగా [గ్రహింపవలెను. అట్లు (గ్రహించుట ఉపసమాలంకారమునకు అనుకూల 

ముగా నుండును. 

ఛందము : మాలినీ వృ త్రము. 

గణములు : ననమయయ. 

యతి : ఎనిమిది అకరములమీద. 

కిరాతారునియమున (ప్రథమ సరము 
జ ౧ 

ఆం(ధ్ర “బాలసుధా” వ్యాఖ్యా సహితము 

ఇతి శివమ్ 



అనుద్యూత పరాజితుడై పత్నీ సోదర సహితుడై యరణ్యవాసము 
చేయుచు దై పత. వనమున నివసించు చుండిన ధర్మరాజు దుర్యోధనుని పరిపాలనా 

విధానమును గూర్చి తెలిసి కొనుటడై యొక వనచరుని గూఢచారిగా బంపెను. 

వాడును (బహ్మచారి వేషము ధరించి కురు రాజ్యములందు సంచరించి 'దుర్యో 

ధనుని పరిపాలనా విధానమును సమ(గ్రముగా ెటింగి ధర్మజుని వద్దకు తిరిగి 

వచ్చెను. ధర్మరాజునకు నమస్కరించి, (ప్రజారంజక మగు పరిపాలనచే దుర్యో 

ధినుడు ఎట్లు సర్వ రాజ జ్యమును వశపజచుకొని యుండెనో విన్నపింప దోపు 

ఆ వనచరుని మనస్సు ఎంతమా త్రమును వ్యథ ఏ పొందలేదు. ప్రభువు యొక్క 

క్షేమమును కాంక్షించు సేవకులు [పియముగా నుండును గదా యని యెన్నడును 

అసత్యము ఫలుకజాలరు గదా. ఏకాంత (ప్రదేశమున గూర్చుండి శత్రు విభా 
తము గావించు కొట్లా యని యాలోచించు చుండిన ధర్మజుని యనుజ్ఞ పొంది, 

లోపల (ప్రవేశించి ప్ గూఢచారి శబ సాధుళ ము, అర్ధగాంభీరము, వినిశ్చిత 

మైన యర్థముగల తీరున నిట్లు చెప్ప దొడంగాను. 

వనచరుని నివేదిక 

“ప్రభూ! దారచక్షువులై. న రాజులు క్రీయలందునియు కు కలై. న త 

వంచింపదగినవారు కారు. కనుక నేను చెప్పటోవు విషయము ప్రియమైనదై నను 
అప్రియమెన చినను, తాము కమింప వలయును, హితమును మనో 

హరమును నైన వాక్యము ప్రపంచమున దుర్గభము గదా: ప్రభువు 
నకు హితమైన వాక్యమును ఉపదేశింపని సఖుడు కుత్సిత 
సఖుడు. _ొతునివలన సదుపదేశమును వినని (ప్రభువు కుత్సిత ప్రభువు. 

రాజులును. మంత్రులు పరస్పరము ఎల్లప్పుడును అనుకూలురై యుండిననే 
సర్వ సంపదలు వారియందు అనుర క్రములగును. సహజముగా (గ్రహింపశక్యము 
గాని ప్రభువుల ప్రవర్తన మెక్కడ.. అజ్ఞానోపహతులై న మావంటి పామరు 
లెక్కడ ? శత్రువుల "నిగూఢమైన రాజసీతిమార్గమును నేను [గహింపగలిగి 
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నన్నచో దానికి గారణము తమ మహత్యమే. ఆ దుర్యోధనుడు సింహాసనము 
నందున్న వాడయ్యు అరణ్యవానము చేయుచున్న నీ వలన పరాజయమును శంకించు 

చున్నవాడై. జూదపు మిషచే జయించిన రాజ్యమును రాజనీతిచే వశపరచుకొనవలె 
నని యత్నించుచున్నాడు. అయినప్పటికిని కుటిల బుర్ధియైన ఆ దుర్యోధనుడు 

నిన్ను జయించవళెనన్న యభిలాషతో దాక్షిణ్యాదిగుణ సంపదచే నిర్మలమైన 

కీర్తిని పెంపొందించుకొనుచున్నాడు. కీర్తిని ఐశ్వర్యమును వృద్ది చేయునడై 
మహాత్ములతోడి వై రముకూడ దుర్గనులతోడి సాంగత్యముకంచప కొంత మేలే 
యగుచున్న ది. 

కామ క్రోధాదులై న యంతఃశ్శతువులను జయించి, ఎవ్వరికిని (గ్రహింప 
శక్యముగాని నిగూఢమైన మనుథక్మమార్లిము యొక్క. తత్వము నందుకొనగోరి, 

' అలసతను పరిత్యజించి ఆ దుర్యోధనుడు రాత్రింబవళ్లు యధోచితముగా విభ 
జింపబడిన నీతిని అవలంబించి పురుష కారమును వి స్తరింపజేయు దున్నాడు. 

అహాంకారము వర్షించి యా దుర్యోధనుడు భృత్యులను పేమ పాత్రులైన 

మ్మితులవలెను, మిత్రులను బంధువులతో సమానమైన గౌరవము గలవారినిగాను, 
బంధువులను రాజ్యాధికారముగల ప్రభువుల వలెను నిష్క_పటబు ద్రితో మన్నించు 
చున్నాడు. ఆ దుర్యోధనుడు ధర్మము, అ్ఞాము, కామము అను మూడు పురు 

షార్టములను ఉచిత మైన తీరున విభజించి సమానమైన భక్తితో ఆరాధించు 
చున్నాడు. అందువల్ల ఆతని గుణసంసదయందు అనుర కి పొందినదా యన్నట్లు 

ఆతని పురుషార్థత్రయము ఒకదాని నొకటి బాధింపకుండెను. ఆ దుర్యోధనుని 

సామోపాయ (ప్రయోగము దానమును విడిచియుండుటలేదు. గొప్పడై న ఆతిని 

దానము సత్కారమును విడిచి యుండుటలెదు. విశేషమైన ఆ సత్కారము గుణ 
సంపదను వదలి యుండుట లేదు, 

ఇంద్రియ నిగహణముగల ఆ దుర్యోధనుడు ధనాపేక్షచేగాని, కోధముచే 

గాని దోషులను శిక్షించుటలేదు. లోభ (క్రోధాదికారణము లెవ్వియు  లేకుండగనే 
రాజధర్మ ము గదాయని మాత్రమె ఆతడు (ప్రాడ్వివాకులచే నిర్ణయింపబడిన దండ 

మును (ప్రయోగించి శ త్రువులందును, పుతులందును గూడ ధర్మ వ్యతి. క్రమమును 

నివారించుచున్నాడు. సర్వ దేశములందును విశ్వాసపా త్రులై న గూఢ చారులను 

నియమించి ఆ దుర్యోధనుడు శంకగలవాడయ్యు శంకలేనివానివలె వర్షించు 
చున్నాడు. ఆ యా కార్యములు సమా ప్తములై నప్పుడు వానిని నిర్వహించిన 



(ప్రథమ సరము ' 69 
౧ 

భృత్యులకు ఆత డొసంగు సంపదలు వారిపట ఆతడెంత కృత జ త (పద 
| యా కః 

ర్భించునో వెల్లడి చేయుచున్నవి. 
aa) 

ఏ వస్తువును పొందుటకు ఏ యుపాయమును (ప్రమోగించవలెనో 
చక్కగా గుర్తించి ప్రయోగింప బడుటచే ఆ దుర్యోధనుని సామదాన భేద 
దండోపాయములు పరస్పరము స్పర్ద వహించినవా యన్నట్లు ఆతనికి అపారము 
లైన సంపదలను సమకూర్చి పెట్టుచున్న ఏ. పలువురు రాజుల రథములచేతను 

ఆశ్వముల 7 చేతను, సమ్మర్హ ముగా నుండు ఆ దుర్యోధనుని యాౌన్దాన మందిర 

ప్రాంగణము ఆ రాజులచే ఉపాయనములుగా నొసఠగబడిన భదగజముల ఏడా 

కుల యరటిపూ వు వాసనగల మదజలముచే దడిసినదిగా చేయబడుచుండును. ఆ 

సుద చిరకాలముగా క్షేమ కరములై న సౌకర్యములు గలిగించుచుండు 
టచే కురు దేశములు నదీ మాతృకములె లై దున్నకయే పండుచున్న వా యన్నట్లుండి 

కర్ణ కులకు సుఖముగా పంటలను లభింపజేయుచున్నవి. గొప్ప క్రీ ర్త గలవాడు, 

దయాశాలి, సంరక్షణచే సర్వ బాధలు శమంచుతీరున అభ్యుదయము ' గలిగించు 
వాడు, కుజేరసమానుడు నై న ఆ దుర్యోధనుని దయాది సధుణములచే ఆర్ట్రత 
పొందినదాయన్న ట్లు భూదేవి స్వయముగనే సంపదలను పిదుకుచున్న ది. 

గొప్ప బలము గలవారు, మానమే ధనముగా గలవారు, ధనములచే 
అర్చింపబడినవారు, యుద్ధములందు పొంవబడిన కీర్తి గలవారు, స్వార్ధము 

కొజకై కూటమి కటనివారు, పరస్పరము నిరోధింపనివారు నైన మహాధను 

రులు తమ ప్రాణము లర్బించియెనను దుర్యోధనునకు (ప్రియములు చేయగోరు 

చున్నారు. జాగరూకుండై సర్వకార్యములను యధాకాలమున నిర్వ రి ంచుచున్న 
ఆ దుర్యోధనుడు యోగ్యమెన నడవడిగల గూఢచారులచే సర్వ రాజులయొక ,_ 

చర్యలను సంపూర్ణ ముగా దెలిసికొనుచున్నాడు. (బ్రహ్మ దేవునియొక్క_ ప్రయ 
త్నములవలె ఆ దుర్యోధనునియొక్క ప్రయత్నములుకూడ హీత౦కరిములై న 

గొప్ప ఫలములచేత మాత్రమే తెలియదగిన వె యున్నవి. 

ఆ దుర్యోధను డెప్పుడును వింటినెక్కు పెబ్దినట్లు కనబడదు. ఆతని ముఖ 
మెన్నడును కోపముచే కుటిలమైన జాడలేదు. గుణమునందలి (ప్రీతివల్ల ఆతని 

యాజ్ఞ రాజులచే పూలదండవలె శిరసావహింప బడుచున్నది, ప్రదీప మైన శాస 

నముగల ఆ దుర్యోభనుడు నూత్న యౌ వనముచే దర్చితుడై యున్న 'దుళ్ళా 
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సనుని యువరాజ పదవి యందుంచి, పురోహితుని యనుమతితో నిరంతరము 
యాగములు చేయుచు ఆజ్యాదిహవిస్సుచే అగ్నిని Me రాజుల 

నెల్లరను వశపరచుకొని సముద్రపర్యంత మైన.. భూమండలమును స్థిరముగా 
శాసించుచున్న వాడయ్యు ఆ దుర్యోథఢనుడు నీ వల్ల కలుగబోవు me క 

గుజించి చింతించుచునే యున్నాడు. బారా! బలవంతులతోడి వె రముదురంత ము 
గదా! ప్రసంగము వశమున జనులచే Eye నజకినః సి నామధేయము విని, 

అర్జునుని యొక్క పరాక్రమము గు ర్రునకురాగా ఆ దుర ర్యోధనుడు గరుడని 

కం వానువఏయొక,_యు నత పు సృహ మైనమం శత్రశబ్దము 

వలన గరుత్మంతుని పాదక్షేసమును స్మరించు సర్పమువలె తలవంచుకొని దుఃఖ 

పడుచువ్నాడు. 

కావున సీ పట్ల కపటము ప్రయోగింప పూనుకొనిన దుర్యోధనునియందు 

చేయదగిన (ప్రతీకారమును శీఘ్రముగా చేయుదువు గాక. పరులచే పలుకబడిన 
మాటలను మా(త్రమే సంగహించి నివేదించు మా వంటి వారి పలుకులు కేవ 

లము వార్తలే యగును గాని ఉపదేశములు కాజాలవు.ో 

ఈ విధముగా బలికి, ధర్మజు డొనర్చిన సత్కారమును (గ్రహించి యా 

వనచరుడు వెడలిపోయెను. అనంతరము ధర్మజుడు (ద్రౌపదీమందిరమునకుబోయి 

యచ్చట తన యనుజుల నమకమున ఆ వనచరుడు చెప్పిన మాటలు చెప్పెను. 

(ద్రౌపది యుపదేశము 

(దొపదియు శత్రువుల యభినృల్పనిగూర్ని విని వారివలన గలిగిన యవ 

మానములను భరింప నశ కయె ధర్నజుని |కోధమును దీపింపజేయునటి వాక 
ది రాం ఠి C లు న్ 

ములను బలుకనారంభించెను. 

“తమ వంటి వారిపట్ల నా వంటి స్తీ పలుకెడు ఉపదేశవాక్యము అధి 
కేసముగా తోపవచ్చును. ఐనప్పటికిని స్త్రీ జనోచితములై న యాచారములను 

తొలగదోయు మానసిక వ్యధలు నన్ను మాటాడుటకు (పేరేపించుచున్నవి. 
దేవేంద్రునితో సమానమైన (ప్రభావముగల కురువంశ భూపతులు చిరకాలము 
అవిచ్చిన్నముగా ధరించిన ఈ భూమిని మదము (సవించుచున్న యేనుగు పూల 
దండనువలె నీవు చేతితో విసరివై చితివి. మాయావుల విషయమున మాయా 
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వులుగాని మందబుద్దులు పరాభవము పొందుదురు. కవచాదులచే కప్పబడని 

శరీరములు గలవారిని వాడియైన బాణములు వలె అట్టి అమాయక ౨ను ధూ ర్తులు 

భేదించి హీంసింతురు. అనుకూలమైన సహాయ సంప త్తి గలిగి కులాభిమానము 

గలవాడు నీవు తప్ప వేరెవ్వడు సౌందర్యాది గుణములచే అనుం ర యు సద్వంళ 
జాతయు, మనోరమయు నె న భార్యనువలె సంధ్యాదిగుణములచే అనుకూలము, 
కుల కమాగతము, మనోహరమునై న రాజ్యలక్ష్మీ ని శ(తువులు పరాభవించు 

చుండగా ఊరకుండును ? 

ఓ నరేశ్వరా : ఐసప్పటికిని మానధనులచే గర్లింపబడిన మార్గమున 
వర్శించుచున్న నిన్ను ఎండిన జమ్మి చెట్టును అగ్నివలె ఉద్దిపిత మైన (క్రోధము 
ఏల మండ జేయకున్నది ? వ్యర్గముకాని కోపము గలిగి, యాపదలను నాశము 
చేయగల మహాత్మునకు జనులు తమంతి తామే వశవరులగుదురు. క్రోధ 
రహితుడై న మానవుడు స్నేహముగలవాడై నను ప్రీతి కలుగదు, శత్రువై నను 
భీతి కలుగదు. — 

పూర్వము ర క్రచందన లేసనమునకు అలవాటుపడిన మహారధుడైన యీ 

భీమసేనుడు ఇప్పుడు ధూళిధూసరితు డై పాదచారియై పర్వతముల నడుమ సంచ 
రించుచుండగా దిలకించి సత్యధనుడ వై న వ చిత్తము, పరితపించుట లేదా? 

దేవేంద్ర సమానుడై ఉత్తర కురు భూములను జయించి పూర్వము నీకు అపార 
మైన ధనరాసులను డెచ్చి యిచ్చిన అర్జునుడు నేడు నీకు నార చీరెలు కెచ్చి 
యిచ్చుచుండ స్రీక్ష (క్రోధము, దుఃఖము కలుగుట లేదా ? అరణ్య భూమీ యందు 

పరుండుటచే కఠినములై న శరీరములు గలిగి అంతటను కేశములచే వ్యాపింపబడీ 

అడవి యేనుగు గున్నలవలె నున్న ఈ నకుల సహదేవులను .చూచుచు నీవు 
సంతృ ప్తిని నిగ్రహమును ఎట్లు వహించుచున్నావు ? ఇట్టి సీ చిత్తవృ తిని నేను 
(గహింపజాలకున్నాను. లోకమున మనోవృత్తులు నానా విధములుగా నుండును, 

కాని నీ యాపదనుగురించి చింతించుచున్న నా చిత్తమును మనోవ్యథలు బలా 

చ్కారముగా పీడించుచున్నవి. 

మిక్కిలి విలువగల శయ్యపై బరుండి స్తుతులచెత , గానములచేత, 

మంగళ ధ్వనులచేత 'మేల్కాంచుచుండిన సీను ఇప్పుడు విసార మెన దర్భ 

గల కటికనేలపె శయనించి అమంగళకరములె న ఆడునక,_ంకూఎలచే వడ 
రూ చు అ ౪ 
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వీడుచున్నా వు. బ్రాహ్మణులు భుజీంపగా మిగిలిన యన్నముచే రమణీం మై 
వర్టి ల్లిన ఈ నీ శరీరము అరణ్య భవములై న ఫలములను భుజించుటచే ఇవి శు 
సీ కీరితో పాటు మిక్కిలి కృశించిపోయినది. ఎల్లప్పుడు మణి పీఠమునంద ' 

నట్టి నీ చరణములను పూర్వము రాజుల శిరస్సు లందలి పుష్ప మాలికల 
గము రంజిల్ల జేయుచుండెడిది. అట్టి నీ చరణములు ' నేడు మృగములచే . 
వి ప్రల చేతను (త్రుంచబడిన యగములు గల దర్భల పె సంచరించుచున్న : 

ఇటువంటి దురవస్థ కలుగుటకు గారణము శత్రువుల కావట్యమే యగ 
టచే నా. మనను నమూలముగా పెకలింపబడుచున్న దా యన్నట్లున్న డి 
శ(తువులచే అవహరింప బడని వీర్యముగల అభిమాన వంతులకు 
మా(త్రము అవమానములు కూడ ఉత్సవములుగానే యుండును. కావంట 
(ప్రభూ : శాంతిని విడిచి పూర్వపు (ప్రతాపమును మరల వహింప్పము. మమ్ము 

దయ జూడుము. శత్రువులను సంహరింపక శాంతముచేతనే మోక్షము 
పొందుట నిష్కాములై న మునులకు శక్యమగునుగాని, రాజ్యము పొందుట 
రాజులకు సాధ్యముకాదు తేజళ్ళాలురలో అ(గేసరులు, యశ 'స్సే ధనము? 

వారునై న తమ వంటివారు సహంసశక్యముగాని యిటువంటి యవమాన. .” 
పొందియు తృప్తి వహించి యూరకుందురేని అయ్యో : అభిమానశాలిత్త." 
దిక్కులేనిదై నశించి పోవును గదా : 

ఒక వేళ పర్యాక్రమమును విడిచి శాశ్వాతముగా సహనమునే నుఖ, "ధన. 
ముగా స్వీకరింపదలంచితివి గాబోలు.  అట్లయినచో రాజ చిహ్నమైన =” 
కార్ముకమును విడిచి జడలు ధరించి ఈ యరణ్యమున అగ్నికి పోమము.. 
చేయుచు నుండుము. శత్రువులు అవమానము చేయుటయే (ప్రధాన లక్ష్యవ 
గలవారై యున్నప్పుడు శేజళ్ళాలివై న నీకు ప్రతిజ్ఞా పాలనము ఉచితమైన. 
కాదు. ఏలన, విజయార్థులె న రాజులు శ (్యత్రువులపట్ల కిపటముతో సంధి భంగ 
ములు చేయుచుండుట రాజనీతి, 

విధి వళమునను, కాలవశమునను అగాధమైన యాపత్సము (ద్ర 

మునిగి (ప్రతాపమును, ఐశ్వర్యమును గోల్పోయి యున్న నిన్ను శత్రు తిమిర 
మును చిందరవందర చెసీ దినారంభమున నుదయించుచున్న సూర్యునివలె కాంతి 
3ంపద మరల వరించునుగాక ; 


